
 לארשעיב 1יטמ ,החפשמה לכל ורקימהוןוחרי

 /י\ גוטחס
 52.25/'וע 275| "עב םיבועהמו םיוענא תאצוהב 10 ןויילג

 תובועחמ תאירקל תינכות ,הטס)אק ןא'צ
 הנוכמ תפשל אובמ 4 יִּב ורקימ :בורקמ טבמ

 7 64 רודומוקמ תונהל דדכ 4

 התדלקמ תמולעת :יני'ג

 םינומסרפא ,םיקסרפא

 יראטא יוות יוניש

 טלפ טלק 48 ףשכ בשח

 םיאבה םיכורב :ליחתמל

 .םיעושעשו ןכת 48 רכמברו רכנבר



 .הנוכמהו סדאה ןיב חלצומ הלועפ ףותיש רוציל תנמ לע חתופ גקס| < בשחמ |
 סהינש : גסס| ₪ לש תינויצולובאה תרשרשה ירצות 2 תא האור התא הז דומעב
 .סהימדוקמ הלעפהל רתוי סיטושפו סינימא תאז סע דחיו -- רתוי םיללכושמ סויה

 הקק| =-מ הקק| = רתוי : גקק| = || =

 בשחמ תונבל תונויסנ סישענ סינש הז
 .יסאלקה אימו = ןודמ בוט רתוי היהיש
 ,הזכ בשחמ תונבל ונחלצה ףוס ףוס
 החילצה א6|09 תרבח קרש רבדה יעבטו
 אק₪| = וו לש וכרד ךישממל .תאז תושעל
 -כ ורכמנ סויה דע .אשפו = וו < םיארוק
 אוה .םלועה יבחרב םיבשחמ 0
 ,ךוניח ,םיקסעל וישומישב ינוג בר
 לודג ןורכיז ול שי .עדמו הישעת ,תיב
 .תפסונ הבחרהל ףא ןתינו,ומדוקמ רתוי
 רפסמ תנטקה ךות שדחמ בצוע אוה
 רתוי הלודג תונימאל םיביכרה
 היצולובאב ןושאר בלש

 וכוכו
 םלועב הלודגה םיבשחמ"ורקימה תורבח

 יילפא'' ינכוס תמישר

0 = ₪ 

 המצוע רתוי - אקח( וו
 יעוצקמה שמתשמל
 דעונש המצוע בר בשחמ וניה קש ₪ ווו
 שמתשמל סייעוצקמ תונורתפ קפסל
 לש סהיכרצל סלשומ ןפואב סאתומו
 ,סינטק םיקסעו סילעפמ ,סיינוגריא
 ,יאלמ ,תונובשח תלהנה :ןוגכ סיאשונב
 .ידכו היצמרופניא דוביע ,רוציי ,לוהינ
 לוכי קמו = ווו לש יזכרמה סינותנה דבעמ
 לופיט ונייהד ,םינמיס 256,000-ב לפטל
 וא ,םידומע 100-מ הלעמל ןב טסקטב
 255 ינפ לע תודומע 63 לש יסנניפ לדומכ
 דחי .דבלב תחא הלועפב תאז לכו תורוש
 ליכמה קאסז[וו < תישקה קסידה סע
 תספדמ סע דחיו םינמיסמס 0
 סירקובמה (פ.או.=) גקס| = לש הלועמ
 הלעפה תכרעמ יי'ע תורישי סילהונמו
 תנחתל גקפו = ווו ךפוה (5.0.5) תמכחותמ

 םלועב םיבשחמ"ורקיימה תרבז
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 האור התא הז דומעב .הכפהמ הללוחתה סיבשחמה לש היצולובאב סייוסמ בלשב
 לע תעדיש המ לכ תא חוכשל לוכי התא ייהסיל'' סע .ו8ג :הלש רצותה תא
 .סויה דע םיבשחמ

 תוטשפב איה תונואגה :1 5
 לע רבד דומלל בייח ךניא ''הסיל'' סע
 ךמצע תא סיאתהל בייח ךניא .םיבשחמ
 המצע תא המיאתה ייהסיליי .בשחמל
 התאש יפכ קוידב תדבוע איה .ךילא
 עדוי התאש ךכ ידכ דע הטושפ איה .דבוע
 ילבמ ףא תיביטקניטסניא הב שמתשהל
 תברקמה הכפהמ .הכפהמ תאו .הריכהל
 תא האיבמו עדימ תוכרעמל סדאה תא
 התא .תמלשומ הינומרה ידיל סהינש
 סירבוד סתא יכ דימ ייהסיליי תא ןיבמ
 רתויב תיעבטה ךרדב .תפתושמ הפש
 תא ךסמה לע הגיצמ ייהסילי' ,םלועב
 "סויה ךתדובעמ ךל םירכומה םיצפחה
 תנוכמב הלכו סיקיתה ןמ לחה :תימוי
 (תוריינה לס תא חפקל ילבמ) בושיחה
 תועצמאב סתוא רחוב התא ,תוטשפב
 ארקנו ךדי ףכב קזחומה םכחותמ רישכמ

 / י'רבכעי' דואמ החונ ,תמלשומ תיתילכת בר הדובע
 לובג אלל הבחרהל תנתינו שומישל
 \ היצולובאב בלש דוע

 . םלועב הלודגה םיבשחמ"ורקימה תרבח

 'א 62 הירומ 'חר - טחמ הפיח

 וירו

 א 46 אישנה 'דש - זופת 04-251057 לכ
 635322 .לט ,57 תואמצעה - 17

 04-333950 לט

 לע יירבכעייה תא זויזמ התא
 ענה קרוס עיפומ ךסמה לעו -- ךנחלוש
 ךפוהה רבכעה תרועב ,התע .ךתדוקפל
 רחב ,ךעורזמ דרפנ יתלב קלחל תוריהמב
 ךסמה לע העיפומה המישר ךותמ הלועפ
 !""יהסילייב שמתשהל עדוי התא !לכה הז
 6 איה "הסיליי לש הכפהמהמ קלח
 ילרגטניא קלח תווהמה תויקסע תוינכות
 לכב ןהב שמתשהל לוכי התא .תכרעמהמ
 בלשלו רוציל לוכי התא .הצרתש בוליש
 ידכ תונומתו םיפרג ,םירפסמ ,םילימ
 הצור התאש המל קוידב עיגהלו רוציל
 סיבשחמ סע תרושקתב דובעל לוכי התא
 תולבגמ ךל ןיא י'הסיליי םע .םירחא
 דבלב תוקד 20 ךות הילע טלתשמ התא
 ךותב תיגולונכטה הכפהמה תא יח התא
 ךדרשמ

 ןויח יפר 04-244861 .לט - תיביס 244931 .לט ,19 קירסמ רכיכ - גט 285869 .לט ,ףוגנזיד בל ,תוריכמו הגוצת זכרמ - עדי ביבא לת + רמות
 ה טידרא הירהנ < 04-674365 .לט ,20 סיאיבנה % 252384 .לט ,7 םולשה ךרד - תוכרעמ זריל 624095 .לט ,100 יבנלא - לאמ . יטידרא - 7 2 - יב 222950 .לט ,40 סנייר
 עבש ראב = 02-538778/254 .לוכ 90850 הדוהי ירה .נ.ד ןליא הונ < 07-249652 .לט ,79 ופי יחר .310 סלוא ןורשה תמר = ןלוג זכרמ ,הזוחא 'חר - בשחמה סלוע הננער < 03-9967%6 .לט ,34 דלישטור , ארבס ציילשאר
 057-34054 .לט .76 לצרה - רגתא 057-70521 .לט ,3 סייבמר - רדמס חותיפ הילצרה הישעתה רוזא ,תיכשמ 'חר - 2001 בושחמ הילצרה < 03-480713 .לט ,33 ןיקשיסוא - בשחמה סלוע

 המזוי םילשורי < 04-927001 .לט ,16 ןוקריה - א 'חר , תוכרעמ בושקת .א.ב א 49 רדיא '
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 \ריצח\א לש יפקה דויצ חק
 03-340962 ,712779 ילט 51905 לאומש-תעבג ,ןליא-תמר 1םי 2]

 03--340962 ,712779 :םינופלט (\\

 םיעבצב
 קוויועה תוכז תא הלביק קטינמוא תרבח

 תוכיאה תוספדמל ץראב תידעלבה

 (אווסחס-קחופש  קחופש) = תרדסמ

 תוספדמ .פהז ה :חססט6דפ תרבח תרצותמ

 .סיכ לכל הוושה ריחמב תועצומ ולא תולועמ

 םיעבצב תספדמ - ;חופאו

 .הינשב םינמיס 200 -*
 .הינשב םינמיס 100-ב תוכיא תטפדה *
 .םיעבצ ןווגמב תינועבצ הספדה *
 .'ץניאל םינמיס 84 א 84 הקיפרג *
 .םידדוב םיפד 200-ל הנזה ןקתמ =*

 ןבל-רוחשב תספדמ - אווסחס-שחופו

 .הינועב םינמיס 110 *

 .הינשעב םינמיס 75-ב תוכיא תספדה =*

 .הרוועב םינמיס 132 דע *

 ,הקיפרג *

 !ךומנ ריחמ

 ,םינכוסל םידחוימ םיאנת העיצמ קטינמוא תרבח

 תקפסמ קטינמוא .םיבועחמ דויצ יקווועמו םינאובי

 תוספדמ לכל םיאלמ הקזחאו םינוקית יתוריש

 .ץראב הד 8

 סושוצוד ₪014 קטינמואל רנפ ,אנא

 דא

 ש
- 

4 
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 לארשיל עיגה 64 ןוגארד

 תוכרעמ םע .לארשיל עיגה רבכו זרכוה רבמבונב קר

 "וביע שדחה בשחמה רשפאמ סקינוי תורזגנ הלעפה

 שמתשמל .תומישמ יבר םגו םישמתשמ יבר םיד
 ןמס תרקב ,היונישלו קיסייבה תפשל תישפוח השיג

 ,גצמב הקיפארג יפד 8 ,6280%1 ברוצ ,תירבעב
 (תיקסעו) תיכוניח הנכות ,ירוטו סקינורטנפ קשמ
 ירידהמ ,יס ,'תרופ ,לובוק ,לאקספ תופש .הרישע

 (תירבעב) קיסייב - ףוסבלו ,רלבמסאו קיסייב

 .טפוסורקימ לש בחרומ

 בשח ףשכ |9]
 םיארוקה םורופ

 ינתיא תורמל עובנל הכישממ וניארוק לש םתעיפש

 הניא ,םצעב ,רבכ וז .ססהמה ,המהמתמה ףרוחה
 םתואל אופא קנעות תּומידקה ;לובמ אלא העיפש

 ,םהיתוגשה ,םהיתוראה תא וסיפדיש םיארוק

 םיארוקל .הביתכ תנוכמב םהיתועצהו םהיתולאש
 םדייבתכ ףרח ,תוניינעמו תוקתרמ תועיד םידחא
 אופא ךירענ .חונעפל טעמ-השק ,רמאנ ךיא ,רשא

 .הז םוחתב םג רבגומ ץמאמ

 התדלקמ תמולעת |12|

 ןמפולק יחצ

 זול תולועפ רפסמב רבחמה ףפתיש םדוקה ורמאמב

 היתויורשפא לע םעפה ארק .תויביסה תקידבל תויג

0 

| 
 ינמקו קיסייב ןיינעב ₪

 - ב

 ןויליגב םסרופש ןויאר תודוא רבחמה לש ויתובוגת
 ,קיסייבה תפש איצממ םע (רנפה ןירתק תאמ) 8

 .רקובב 4 העש ,1964 יאמב דחא

 .םייגולויב םינשחמ 17

 יקצליפמוק באז

 ולפכשי וב ,הווהה "ינדיתע" םינעוט ,םויה קחרי אל
 הקיגולו ןורכיז תודיחיכ םשמשב ,םמצע םינובלח
 ןוקסמ ,ףלאמ ,הרגמ .םימדקתמה םיבשחמב
 .בורק דואמ דואמו

 םיעושעשו ןכת 21

 לטרגו לזנה

 .לכל תירודיב הנכות הבו ,ונלש הדאיקחשמה יהוז

 הבשחמ יקחשמל קנעות ההובג תומידק יכ רוכז

 םישקומ ,םיציצפמ ,םיחתותל דואמ הכומנו ,ךוניחו

 .לטקזיעושעש ראשו

 םיוותה תא תונשל דציכ 2

 יררה ןושמש

 ילעבל תדעוימה ,ןיזאגמה ךרוע תאמ הלילק המישר

 .יראטא יבשחמ

 הנוכמ תנשל אובמ 25

 5 רובת ןומא

 !חמב תגהונה בושיחה תרוצ תא ריכת הז קרפב

 3 תפשב ומע חחושל הטישה דומיל תארקל

 בשז

 הנובז

 א ק7ז%-7₪₪]]

 4 רודומוקמ תונהיל דציכ 8

 ירורד יעומ

 ונממ בשחמה לע ,שדח ףתתשמ תאמ השדח הרדס

 ינשמ רתוי הדבל ב"הראב קוושל ליימארט ןווכתמ
 .תודיחי ןוילימ

 ינבמ תונכת 2

 ו ןמפולק יחצ

 'ב קלח

 "ו הלק רבע ןושלב "תילֶארוטקורטס תואמרגורפ"
 .הטוהר

 בווקמ טבמ 7
 יב ורקימ

 ,תילארטסואה תרובדה תא בטיה חתנמ יררה סמס

 יני'ג ,רודומוק ,םורטקפס רחאל .ףידנ וגיא הנורכזש

 .םזמזל הרות עיגה לפאו
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 םינומסרפאו םיקסרנא 6

 שידג דט

 בשחמריעזה לש ותעפשה תא רקוס ישארה ךרועה

 תמוסרפ לש הרידאה התעפשה תאו ,תמוסרפה לע

 ללכב תואמוסרפה ףנע לע בשחמה

 רכמברו רכנבר 54

 ןהכ וסינ

 לבת תופנכ עבראמ םישודיחו תועידי רורצ

 םיאבה םיכורב 9

 ווקימה םלוע

 דוסל ךסינכי רשא (םידומע 3 ינפ לע) ףעיב טבמ והז

 דעוימ .בשחמריעזה ןיינעב םיצצורתמה םיגשומה

 .יניצרה ליחתמל

 טלפ טלק 5

 םיינויע םיאווק

 םיקהל הצורש ימל

 תא לבלבל ללכבו הרמוח לש רכמוחסב ק ן
 .הז רודמב תאז הש נלוכ לש (+ןא\!זה לוב לש (יםו ן=



 המסיס !רוצע
 םויה דוע

 תעלוקו הרצק המסיס תכועמל חלש
 ראשה תא השענ ונחנא ,ישיאבשחמ ןיזגאמל רתויב המיאתמה

 וכזי רתויב תובוטה תואמסיסה שולש ירבחמ
 .ישיאבשחמ לש םייתנש םייונימב

 ;יתנש-וד יונמ - ינש םוקמ ;יתנש יונמ - ישילש םוקמ

 .יתנש-תלת יונמ ןושאר םוקמ
 ,ךתמסיס תאו ךתוא םסרפת תכרעמה

 תואמסיסה יפלא ןיבמ רתויב הבוטה היהתש יאנתב
 דע תכרעמל ועיגישו

 1984 ץרמב 1-ה

 1984 ץרמב 2"ב
 תכועמב וובטציש תופטעמה יפלא וחתפי

 גצייל רתויב הבוטה המסיסה תא רחבי ןמוימ תווצו
 :ךוד לכבו םוקמ לכב ונתואו ךתוא

 םוסרפ יעצמא ראשו תוצלוח ,םינותיע ,תוקבדמ

 הכחמ ישיאבשחמ
 ךלש המסיסל

 ש ומש תא ליכהל תבייח המסיסה

 ישיאבשחמ - לארשיב 1 'סמ ורקימה ןיזגאמ

 בועה

 61332 ביבא-לת ,33325 ד"ת ,ישיאבשחמ תכרעמ לא

 המסיס יל שי !ורציע

 ..+++++יציצ+ייי'*

 ,י'נועחמ

 א | אקר הקקה קו ה 7-70

 תלשרתה וא ,תרחיא םא .תולצנתהב תלוז רבד לכב ומואנ תא חתפיש םאונל יואר יכ רמוא (ינרדומו) םכח יניס כ
 םא .ךיעמוש להקמ םועז ץמוק ףא ילואו ,חטבל תאז עדוי התא קר - חלגתהל וא ,תויפוקשה תא תחכש וא ,ךשובלב

 ,יפודה ירחוש לכ תא תקפיסו ,ךיפלכ םלוכ לש בלה תמושת תא תינפה ,תלצנתה
 ותרוקיב לע ,ונתונגב בתכמ לכ םסרפל ,לשמל ,םיגהונ ונא ןכל .הז ןיזאגמב רבודמשכ תאז הסיפת לבקל ונל השק

 הנומו חרוט היה אל ארוק ותוא יכ םירובס ונא .טועימ תרוקיב יהוז וליפא ,ינפקותו הטוב חרואב החסונ וליפא ,תיניינעה
 .םיחיוורמ -- תרוקיבמ ;םינימשמ תואמחממ ,תאזמ דבל .יתפכיאו ןיינועמ היה אלמלא וניתוערגמ תא תחאל"תחא

 אוה ךא ,דקתשא יהלשב רוא-תוארל היה רומאש ,ןויליגה תעפוהב רוחיאה ןיינעב איה ןאכ עיבהל וניצרש תולצנתהה

 .םיחקורה םיטעמ המכ דעו תחקרמה הבורמ המכ דע עדוי תכרעמב רקיבש ימ .לוורוא 'גרו'ג תנשל ןושארה שדוחב קר ץפומ

 ליאש גוסהמ יתכרעמ רמוח לעו תועדומ לע וססבתהש םינותיעה לכ םירגסנ הב) וז הפוקתב םיליעי תויהל ידכ ,וישכע

 םיקוחד וגא ;החקרמכ דימת הז רצוי"תיבב הריוואה ("תועדומה ןיב ץצוחה רמוח"כ ותוא הניכ ןוספמות ידאנקה תונותיעה
 .הרידא ותעפשה ונלצא םיאולימ סויג לכו ונינותיע לש םתקפנהב

 וא "תוסחב" וא "תאמ" רסמנ רשא יתכרעמ רמוח אשונה ןואטיב אלו - ישממ ןותיע יכ הדבועה תא ךכל ףיסות םא

 לע תונעל ונגויסנ תאו ,םיבשחמב רבודמשכ ,ריהזו קיודמ לופיט שרוד - מ"עב ינומלא תא ינולפ תרבח "תובידאב"
 .חולסלו ןיבהל םיכסתש רשפא - יבושחימ עדימ יבגל םינוש םירוטקס לש םהיתושירד

 די יבתכ לבקנ אל 84 ראונימ לחה ,בגא .ןוחרי םנמוא אהי ןוחריהש דואמ לדתשהל םיחיטבמו ,תאצל םיכישממ ונא םלוא

 לש דחאה ודצ לעו ,תורושה ןיב םישלושמ םיחוורמב ,הביתכ תנוכמב םיספדומ ויהי ןכ םא אלא ('וכו טלפ טלק ,תובוגת)
 .ןותיע תכירעב אלא חונעפב קוסעל םיצור ונניא :תוביסהו .ריינה
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 התתוא יתיבה בשחמה קושל מבי לש התסינכ .הצקל העיגה וינרצי ןיבל ישיאה בשחמה ישמתשמ ןיב "שבדה תנש"

 זרדזהש ימ .(29%-17%) םירכינ םירועישב םהירצומ תא תולעהל םתלוכיבש (וקֶלוקו יראטא) םילודג םיינקירמא םינרצי ינשל

 היגשמ תא ןקתל יראטא לש הנוצר רובע םפסכ בטימב םלשל וכרטצי ראשה .חיוורה ,דלומה גח תוריכמב יתיב בשחמ הנקו

 .מבי יריחמל היריחמב תומדיהל (םיאנותיע תביסמב "הזמר" וילע) וקלוק לש הנוצר רובע וא ,םיילוהינה

 ,םדא תינרצי לש התעדל ,יתיבה בשחמה לש םישדחה םינוריחמל להקה םולקיאל גאדיש הז אוה מבי לש "ןטוב"ה

 .ב"הראב ,םויכ ,דואמ בשחנה בשחמה
 .םיריחמה תואלעה ימרזב ףחסיהלמ הרבחה תא וענומב קצומ עלסכ ,רודומוק לש הגיהנמ ,לימארט קא'ג דמע הכ דע

 ,םימייקה םיאנתב .וירצומל שוקיבה איש תעבו ,םינושמו םינוש םידעומב רודומוקה יריחמ תא ךתחו סגנש ימכ עדונ ,רבעב
 ,(לשמל ,לפא) ןתויחוורב םירכינ םידספהמ תולבוס תורחא תורבחשכו יתיבה קושהמ השרפ סטנמורטסניא סאסקטשכ

 זתודיחי ןוילימ 2 הנשה רוכמל הפצמ אוה ונממ ,64 רודומוקה יריחמ תא תולעהל אלש תוחפל לימארט חילציה
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 .לפא ,ותינרצי תא הזיל תוריכמ ובזכיא ,םיקסעה םוחתב .ישיאה בשחמה תיישעתב תוכופהת תבר הנש התיה 3
 .וקווש אל ךא ,דקתשא וזרכוה םיבר םירצומש העשב (שוטניקאמה לש) היופצה הזרכהה חכונ ותמישנ רצוע וניא םלועהו
 בשחמה לש וכרע .ןהינומהב שארמ"תומלושמ תונמזה וחקל ויציפמ יכ םא ,השעמל קוושמ וניא ןיידע מבי לש ןטובה וליפא
 ביריה-תטבה לש אלא ,תויולעב הדירי לש םימעטמ קר-אל וללוחתהש ,תולודגה םיריחמה תומחלמ בקע ,םסרוכ ישיאה

 .המשל
 ןהיתונוכמ רובע הנכות תורציימה תורבח - רקיעבו ,ריילקניסו רודומוק

 םינווגחה םינפמ ב"הראב .20 קיווה וא םיסקיאדזה רובע רואל-אצתו בתכית הבר השדח הנכות םא קפס ,ןהיתוחטבה תורמלו

 וא ,םדא תנכות ,(ןטובה) רוינו'גה תנכות תא ןמוקמב סינכהל ידכ ,וללה םיירלופופה םיבשחמל תוינכותה לכמ םהיפדמ תא

 .תרחא "היופצ" הנכות לכ
 םיכפוה תרתוכה תלוג ויהש םיבשחמ :םיקוושמה ילולעת תובקעב ,ןוטרל המ הברה ישיאה בשחמה ןכרצל שי ,לכה ךס

 "םיריחמה תיירטמ" תא תשרופו תסנכנ מבי ;בשחמה לש "ותימדת"מ םיתיחפמ םיטוב םיריחמ יצוציק ;הליל ןיב םינשוימל

 וולכ זישיאה בשחמה ינכרצל הבוט הנש 1984 היהת םאה . ןה ףא םיריחמ תולעהלו רשייתהל תובייח היתורחתמשכ הלש

 זותוטשפתה רצעית
 .ויתוערגמ לע םילוע ישיאה בשחמה ימסק .תילילש איה הבושתה יכ ונל הארנ

 ,םינשיה םהימגדמ תוקמחתה ינמיס תולגמ
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 םא קפס ;ןקיטסונגורפכ לוורוא גרו'ג לש וכרע ירמגל תחפי אל הב הנש איה 1984 תנש םירטשמ תארקל םדקתה ונמלוע
 רושע םג תל

 מסמ 1984 תנש ךא .הלעמ איה תובשחתההו הפרח איה תורעבה ןכא םהבש ,רתוי םיינלבוס ,רתוי םירואנ

 רצומה ;אווזא ומשו ןובשחמ ןרצי תודוא ,סקינורטקלא רלויפופ זא ארקנש ,ןיזאגמ םסרפ 1974 רבמצדב .ישיאה בשחמל

 ןוסלג דט לש ורפס םסרפתה ףא הנש התואב .םיישיאה םיבשחמה תכיפהמ תא לחהש אוהו א11גְוִא םשב ארקנ

 גולאטקה תא (תילאוטיריפסו) תילאוזיו הקיחש ,רפסה .וז .הכיפהמ לש וטספינאמכ בשחנש ,60אוץטדפא 8

 םירדח ירדחב בשחמה רמשיי אמש דחפ ןוסלנ .םינומהה ברקב םירישכמו םילכ תצפה תוכזב דדיצ א 101.5 א

 ב 5 ּ .בשחמה יריזנ ,םיידעלב םיליעפמ וב וטלשיש ,םיגזוממ

 זמ"תורבחתהב טולשל מבי לש התלוכי תא לישמה ןוסלנ .בשחמה רדחל תשגל היה השק ,םימי םתואב

 תא תרכש וא תינק םא ןיב .םהילע עונל ולכוי אל תורחא תוינוכמש ךכ םישיבכה תא תננכתמ זרוטומ לרנ'ג התיה וליאכ רחא

 אוה םא ךא ,דיצ בלכ רובע תמלישש ןכתיי" .ומע שמתשהל ןתינ הנכות וא םינקתה וליאב העדי ולש תינרציה קר ,ךבשחמ

 "זוילעב היה תמאב ימ ,י ה וי 0

 ו ל 0
 "וווישכע .םיבשחמ דומלל םיבייחו םילוכי םתא" .ךכ תויהל םהל רוסא ,ךכ

 םיקזח םיבשחמ העיצה אווזצ תרבחו .תוירותסמה ויתוצלחממ "ינורטקלאה חומה" תא ץלחל ידכ ותלוכי לככ השע ןוסלג

 .רתוי םיכומנ םיריחמב רתוי
 9 תעדלו דומלל לחה ןכרצה

 הלו ,ונקתל דומלל ,ךתיבב קיזחהל ךתורשפאבש ילכ אוה ישיאה בשחמה .ךייש

 .ךלש

 אוה ןהל ,ךלש*
 ךידיב ילכה תא ןתונ ישיאה בשחמה .םיבשחמ לע - תימצע הנגהכ וליפא -

 תמאב אוה .ונממ ךל רבשנ םא הצוחה וכילש

 שידנ דט



 בשחה
 ו<>>> -ב םי!וק

 הלודגה קווישה תשו
 םינשהה ורקיחנ ץואב

 םייקסיעו םיישיא

 ו
 101. א (.מ.ב.י םאות)
 6ס0ו.סא מו \ ון( ] ם |

 א צא 0

 יויו
 אש(

 6050605 ,51א6 א.

 .₪.6. ₪, ווג וי 7
 פו \00א 64,

 או אאו 600,800 א[, א א
 אפוס וע ו100, יפסא אט

 תוספד

 סו .ואו א הסוואה.(
 זא1ו.צ ויפסא 51.4, אן א

 מ.א, ו אספווא ווסמאצ שחוו.(
 (ןיות) :םירטולפ

 אש 9

 מ.א.6. א -צ ץסדדמא 0
 םיקוריו םיינועבצ םי

 תא6,אמ6 6510, \אצס וש

 םיננוכ ,לפאו .מ.ב.י רכ
 (חישק קסיד)

 םיסרוקו םי

 תוונחמ תחאב בשחמ שכורה לכ
 רבחכ ףרטצמ 6.6 קווישה
 מ"עב ישיאה בשחמה ןודעומב
 ןודעומב רבח סיטרכ לבקמו

 זמ'טב ישיאה בשחמה ןודעומ .יס .יס.יפ תשר
 03 - 28273 (סארט הפק דיל) רטנס ףוגנזיד םייקסיע םיבשחמ - זואהורקימ
 03 - 287362 (ל"נב לעזנ)רטנס ףוגנזיד םייתיב םיבשחמ -טייב אפנא

 ח"עב ישיאה בשחמה ןודעומ
 ו

 רו -----""'*2נ23---

 יתועיגשו םירוחיא ,םיריחמ

 וותיעה לש ווכותמ הצורמ דואמ יצא תיללב

 רטסוג יל ישי רא .בותבל רשסב תורעה לב יל וואו

 .םייובוכ םיוכרפל רשסקב זתורעה

 \ותיעה ריחמ תא םתילעהש הז יל הארג אל .\

 חובושמ וזמורב ריינמ ריינה זתוביו\ תא םתדרוה לבוא

 לוו וכושפ ריינל רק

 וותיעה תקפסאב דואמ םירחאמ םתא 42
 \"ב םוקמב שדוחל 29-20-ב עיגמ וה ילו םייוגמל

 .םיזמעפל זיגרמ הזו םינושארה תונוילגב שדוחל

 ינאו\ \ותיעב סופד תואיגש ןומה יתאצמ 3
 תוחפ ויהי ווב המרב ןותיעבש יוארש בשוח

 .רופיושל 'הווקזב .תואיגש

 ףםייח חיירְק ןמלרפ \ר

 לוקישהמ העבנ ריינה גוס תא תונשל הטלחהה

 ההובגה המרב הלועמ רמוח םיארוקל קפסל ףידע יכ
 דמציהל רשאמ - יאליע ץמאמ תשרודה רתויב
 ריחמה .המואמ ןכותל ףיסומ וניאש ,ומורכה ריינל
 רקיעב אלא ריינה גוסל רושק וניא ןיזגמל עבקנש

 תוכרבמה תובוגת םג ונלביק ,בגא .ןכותה תוכיאל

 האירקב קירבמ וניאש ,ץע לוטנ ריינל רבעמה לע
 ריינש קפס ןיא .וגוסב חבושמ ריינכ בשחנו ,לשמל
 ,תוינועבצ תונומתו תועדומ םוסרפל םיאתמ ומורכ

 .לשמל רעשב

 וראשיי תובר סופד תואיגשש רוסא טלחהב
 םג ךכ .תאז עונמל ץמאמ לכ םישוע ונאו ןיזגמב

 .חולשמהו הספדהה ידעומ יבגל
 ונא .תוליעומהו תוקדוצה ,ךיתורעה לע הדות

 .רפתשנ

 רחושמ יוניאו\ - רידא בשחמה

 הטושפה הביסהמ וויגיה רסח וכעזמ רודמה

 ףידעמ יגא ,המגוהל ילצא ,הלואש זתררועתמ רשאבש

 יםישדוח השולש רחאל ואלו תידייזב הבוושת לבקל

 *וח השולש רובעב קר הבושת הל םסרופת ,ןחרוכ

 זולשממ חֶסּולַש ןבוה לע רבדל אלש) םישר

 \\זוםעטה המ וא ן\המוסריפ דעו םבילא הלאשה

 תולאשהמ קלח לע זתוגעל יתאצמ תאו םע

 ודלפ ןורי לש ותלאשל \\)

 יתוארל \תיגו םייק םורטקפס בשחמל ונבה

 .הילגואב רבזגו ואוה .(גאב תוגחב ושבורל ואל ךא\

 ללוב הילגנאב וריחמ .:עיגה ואל דוע אוה ץראל

 בשחמה ריחמל ךרעב עיגמ ורוביחל ץוחוה שמה

 חינהל ישיג 8 \50"ב ₪00 הילגנאב וריחמש) ומצע

 ילופב הלעי ואוה ץרואב יב
 תיא יאלחא לש ותלאוטל (ל)

 לש תילאמיסקמה היצולוורה יח 56

 יםיעבצל רשאב .םיעבצ יגש ב קיסעמ ואוהו \ וג (

 םיעבצה רשע השישמ םייגש לב תויהל םילובי םה

 א א"ל .צט\) תרוספ תרזעב וג ג("ל שיש

 ישי רא \המגודל ,64 רדומוקל וזמב) "וטיירּפס" תדוספ

 "טיירפס" רוציל ,הזמיוצתומ הגבות תרועב ,תורשפא

 .רבובמ (\ססות)

 לש רלבונסא יהכרב וורחא לש ותלאשל ₪

 .(אאל ,לואקספ| .יס"יב-יבה לש םורהמ לח ויה 1

 צעגר לבב אצל 'תורשפאה ויה רלבמסמב קיזגיגה

 בור תוצש ואוה ןורתיה .ילבמסאב בותבלו קיסייבהמ

 וםימיוסוג םיקלח קרו ,קיסייבב םיבחוב זוינבותה

 "סאב םיבתוב הזנגודל הלועפ זתוריהמ םייטרודוש

 רלבזב
 ורוח המלש לש ותלאטל \4)

 השיג םירשפאמ םיישיאה םיבשחמה בור

 לופיטה תויחאוב אוה יגושה .םיוותג יצבוקל

 לע רומטל רשפאמ ,המגודל יםורטקפס .םיצבְקב

 םורטקפס לע רבודזמה) ךרעוב זתטלְק
 ילב \\וובח אלל

 םיצבק רשפאמ 64 רודוזמוק .ב"ויבו הריגס החיתב

 השיג רשפאמ לאט וילע יסייב-יבה .םייתררס

 םיצבקב אל לופיט רשפאמ וה .החוצ דוואזב

 תומייאתמ זתודוקפ תא ךוידבו .םייוכ לוע םייזתררס

 חושי .,תוריהמ ליט ןורתיל ףסונב גובל .ונובל םג

 חוב לופיוט ןהריטי הרוצב םיצבקב לפטל תורשפא

 םיבשחמ דואמ וטעמ לש יסייב רוטפאמ םיצבק

 יללבב םא ,םירחא

 יטקילוג ירוא לש ותלאשל (ף\

 תלאשל .םדוק יתינע "ויירפס"ה תלאשל

 -ירצש םירבדה לב וב םושי :יסזיבזיבה לש ריחמה

 יסוהל היהי ךירצש ילב בשחמב דוויהל םיב

 זתויתיצמתב רובעל הסוג םא .תילומייטפואה הרוצבו

 ףאש דואמ קוח קיסייב והו .8א\6"המ ליחתג

 דואמ בחהומ אוה .יתעידיל עיצמ אל רזא בשחמ

 וורשפאה לשמל ומכ לאקספמ תודוק'ב ליכזו

 איה הקיפרגה ובו תיגבימ הביתכ תורודצוהפל

 וגוש תודוספו דואמ ההובג היצולוור הגשי ןהרידא

 התא סוגובב .חבושמ לילצה .העיבצ ללוכ ,הקיפרגל

 תונבות ול שי .םורהמ קלחב ,הלבזמסא לבקמ םג

 רבחל רשפא .םורב םילועמ םילילמת ידבעמ הובר

 בורב וב םישמתשמ .(+|א\ לבקלו ףסוג רבעמ ול

 לזו םושיי לבל בשחמ וחו .הילגנאב רפסה יזתב

 .היזומה דוא ריבסזג

 -יב"יב לע םיאצמימה לב יב ןייצל יזויצר :ב'ו

 ואוביל רשק לב יל ןיזאש רחאמ ,םידחושמ םויא יס

 הו .(קינעמ אוהש עורגה תורישהמ לבוס קר ינוא)

 -רב אצמגש) בשחמב ישומישו ןויסיג לע םיכמתסמ

 .\יתוש

 ביבא"לז\ ,רלומ ידור

 ,בגא .ויתוראה לע רלומ ידודל הדומ תכרעמה 4

 בישמ" יוטיבבש תועמשמה לפכל ןתעד ןת

 ..."ןחרט

 ביטל עגונב םיקיקדה ךיזמר יכ םיווקמ ףא ונא

 ןזואב וטלקנ יסזיב"יבה ינאובי לצא תורישה

 ילוקישב רטוז ףיעס וניא הז ףיעסו רחאמ ,תבשק

 .ישיא בשחמ לש השיכרה תטלחה

 -צהל ןיזאגמ לש וכרד ןיאש תורמל ,ףוסבלו

 יפלא לכל תוידיימ תובושתל םייונב ונניא ,ענט

 םניא הלאכו - םיטרפ תעדל םישקבמה םיארוקה

 םנשי .םתרמוחו םתנכות ,םיבשחמ תודוא - םירסח

 בשחמה" לע םהינפב ץילמנש ידכ ונילא םינפלטמה

 ,ץילמהלמ םיעונמ ונאו "קושב שיש בוט יכה

 "חתפמ תולאש" לע .םייניינע םגו םייתא םימעטמ

 ,תווחא לע ;הז רודמ תרגסמב תונעל לדתשנ

 םיאבשחמה תועצמאב ןיפיקעב וא תינופלט

 .םתלוז תא עדתל םיבהואש

 ילאמיוימ ערי יעומ

 קחצי לש ובחבומ לע הבושתב ואב יבחבומ

 "סרופמה םיזארוק תויגבות לע ןגולתמ ואוה ובו רפמס

 גדועיי וא ואלו ןגיאו וותיעב זתומ

 הצור יחיה תויעבה רוקמ תא ריבסוצט יגל

 אל תיובות ףא ואיה\ ,הבושח הרבוע לע עיבצהל

 ומש אא זווארל ירב ןותיע תברעמל זוויובות חלוש

 תינכות ירוחאמ הובל ישודיס תויתואב ססונתמ

 רצותבו ,ץזמאמו\ הרובע הברה םירזגוע תומסרוגמ

 רב :יוארב תרקפתמו הקורב הויה זויובותה יִּבְוס

 ותדבוע הגיא העיפומש זוינכות רשאביש חיוהל יטיוט

 הסירה וא ןיואגמהמ הנובג אל הקתעה וה תוביסה

 | ר\יואגמב זויגבותה לשש יוגש

 ,הגבורש רחאל המסרופ זווללוצ יתיובוה
 ?ש םיוגפלט יתלביס עפ ירוג .הדבעו\ סרב\ כ יריה ומ .וונמ רידא

 המ ,תינבותה תא ץירחל וחילצה אל רטא םיארוס
 םםיוכרפ םירסחש ררל ור 1

 םייטרב םירסחש רבל יביל בושת א ררועש

 בישמ הל אצמיי םא םג ,םסרפתתש הלאש לב
. 
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 ךרועל םיבתכמ

 ללכל ןיינע ןתחתמאב ןומט סאו ךיתובוגת תא לבקל םיחמש ונא

 ךתבותכו ךמש תא תוהזמה תובוגת קר .ןמשרפל ,םיארוקה
 תאז הדבוע ןייצל ךילע ירחטמ קוסיע ונימוחתב קסוע התא םאו

 ןייצת םא ךתוהז תא ריתטנ ונא .םסרפתהל תויושע - שרופמב

 סשיתמולע הבוגת םסרפל טילח) םאו - שרופמב תאז

 ךורעל (הלצננ חטבלו) ונתוכז תא םירמוש ונא יכ ךתעד ןת

 קוידה וא תוריחבה ,רוציקה ןעמל תובוגתה לכ תא

 -בתכב תובוגת ,חנוכמב תוספדומ תובוגתל הנושאר תופידע

 םא < הנורחא תופידעו הרושל חרוש ןיב םילומכ םיחוורמבו די
 ןחימודו תואקתפל - ללכב

 םייונמ

 ךורעל לכונש ידכ /שאארמ תועובש רפסמ ךתבותכ יוניש לע עדוה אנא

 ידכ ךלש הצירח תלוכי לכל ךרטצת' .םישורדה םיבשחוממה םידוביעה תא

 תוחפל ץורל ךרטצת ,והשלכ םוקמל עיגהל הצרת סא .ךמוקמב ראשיחל

 הסילע .לוראק סיאול לש ורפסב .תמודא הכלמ הרמא - '!הלופכ תוריחמב

 סדקתמ ןיזגמ לש ךנעמל הרידסה ותקפסה תא אופא חטבה .תואלפה ראב
 הז

 ןובשתל בויחהשכ ,ןומלטה תועצמאב סג תישענ םייונמל המשרה

 היה .תאוכ הרטמל ךלצלצב .(סרנייד וא הזיו ,טרכארשי) ךלש יארשאה

 האלמח ךתבותכ .ךלש ז'ת 'טמ .ומקות .ךסיטרכ יטמב בוקנל ןכומ

 ןויצ ךות הרבתה תרייג לע .בתכב ושעיי תירחסמ הרכח בויחל תוינמ

 ןימזמה דיקמת

 םימדוק תונויליג

 1 סמ :סתירעש לע םיבוקנה סיפירעתה יפל תונימז סיסב לע ורכמיי הלא
 5 סמ ,לקש 100 - 4 סמ ,לקש 100 - 3 יסמ ;לקש 100 - 2 'סמ ,לקש 0

 15 תמסותב רזוח ראודב וא .תכרעמב גישהל .לקש 115 - 6 סמ ,לקש 5
 .ראוד ימד לקש
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 תוישוקו תולאש

 תורמל - תלייובמ הפטעמב וולי םא תובותכ תולאשל תונעל ףמאמ לכ השענ

 רפסמ תא ןייצ אנא .תובושתב תויתדל םורגל םילולע םייתכרעמ םיטמועש

 חייממ לכב ךנומלט

 תודוא עדימ וא תועדומ ,םייונמל תוכייש ןניאש תוינומלט תוינמ

 לבקתהל תולוכי ןניא םימגרתמו םירבחמ

 ןיזגמב םסרפתהל 'הלולע" םיארוקה ללכ תא ןיינעל היושעש היימ לכ

 םא .תויאשחב ךנוצר תא שרופמב ןייצת ןכ-םא"אלא .ךרועה ילוקיש יפל

 ךתייממ תא ספדה :ךל רוזעל ונלש הרדסמל רוזע אגא ,המסרטל טוהל התא

 תוחפל וא (לודג ריינ לש דחא דצ לע .םילופכ םיחוורימ) חביתכ תנוכמב

 יתרוש ריינ .תורושה ןיב םילופכ םיחוורימ אאלמ ביתכ ,חא) די"בתכב בותכ
 ריינה לש דבלב דחא דצ .םיבחר םיילוש

 סירצוי תויוכז

 י'ע .וקלחב וא ואולמב ולפכשל ןיאו ןגומ הז ןיזגמב עיפומה רמוחה לכ

 *סומ וא םישמתשמ ינודעומ .ל"ומה תאמ הבותכ תושר אלב .והָשלכ יעצמא

 לומכש תויוכזל העובקו תגייוסמ האשרה שקבל .תאז סע .םילוכי ךונית תוד
 ירחסמ וניאש ףקיה"לבגומ שומישל

 תוירחא

 חיטבהל ידכ ןיזגמב עיפומת רמוחה לכ תא קודבל ונתוינידמ יהוזש תורמל
 וא תאטובמ .יהשלכ תוברע םיחיטבמ ונעא .םלוחו ליעומ .קיודמ אהיש

 הז ןיזגמב והשלכ רמוחב שומישמ בונה קויה לכ יפלכ ,אללכמ
 "מב) תויטרמ תועדומ ןהו תוירחטמ תועדומ ןה .ןיזגמב םימסרפמח לכ

 תקלחתמ הניא תכרעמהו םחימוסרפ ןכותל סיארתא (טלפ/טלק רוד
 תא! תוירחאב

 שוביש הטמשה .תועטמ האצותכ והשלכ קוגל יארחא וניא ןיזגמה

 הלאכ וא .ינכט רמוח תודוא תוריקסב תעל"תעמ םירוקה סע וא יוקיל

 םהיתובוגת ססרמל חמשנ תאז סע .ינכטה ךרועה לש ישיא טומיש תושרודה
 ועארוק לש םתבוטל וננ'ע תא וריאיש םהירצומ יעינעב םיקפט לש

 טעב םיכשומל

 ידכ ץמאמ לכ הטענ\ תכרעמב בל"(מתב תולבקתמ תשתורפס תומורת

 יוחסה

 .ןמוסרפ תא לוקשל

 ,תיבבו הדובעב ןופלטו תבותכ .םש לולכל תבייח המורת לכ

 "פדומ תויהל תוכירצ - טלנזיסיפדת וא םירויא תייוולב - תומורתה

 םיבחר םיילוש .תורושה ןיב לופכ יכנא חוורימ ,הביתכ תנוכמב תורורב תוס
 םתואב .האנ די"בתכ לבקנ םיגירח םירקמב .ןבל ריינ לש דחאה ודצ לע
 .יתרוש ריינ לע ךא - םיאנת

 תואקספ ידמ םייניב תורתוכו\ הנשמ"תורתוכ ,תורתוכ תתל הסנ
 תודחא

 טלפ סג .אשונה םשו ךמש תא ,הרצקב ,ליכהל םיכירצ דיה בתכ יפד לכ

 תיטסאלפ הפיטע ךותב ופרצל יוצר) הלא םיטרפ לולכל ךירצ תספדמה

 (תמלוה

 םייוטיבבו "םייעוצקמ' הגע ייוטיבב טעמהו ,תורצקו תורורב בותכ
 1] לפא ,20 קיו םורטקפס .לובוק קיסייב ומכ םילמ .המגודל .תיזעול תואב

 תויתואב הביתכל םינתינ - תיביס וא טיב וא תיב וא רטקאראק וא ות
 היגוס היגוט לכ אלו תרומח היעב איה היעב לכ אל :םיראתב טעמה .תוירבע

 תגלפומ הנקיז הנקיז לכ אלו הקיצמ
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 הז .ןבשחמ תועצמאב קפוהש טלפ םישקבמ ונא .םידדוב םירקמ תלוז

 -ןמ .תאז לביק בשחמה .תאז סיפדה בשחמה םא - תועטה תנכס תא ןיטקמ

 םתסה

 לאשה .תספדמב סיפדמ ךניא סא .ההכ טרס םע ןבל ריינ לע ספדה

 והשימ םיאצומש דע הרגמב בכשל גתו) תינדי בותכ רמוח - הביתכ תנוכמ

 ךרובע תכרעמב וסיפדהל בדנתיש

 תדבוע איה דציכ ,תינכותה השוע המ תודוא רצרצק ח'וד קפס אנא

 ב'ויכו

 וא הרושה 'סמל .תבותכל סחייתהל הכירצ תינכותה תודוא הרעה לכ

 םיבשחמל תינכותה תמאתהל עגונב הראה לכ .ףד לש ורפסמל אלו - תיוותל

 -תצרה לש (יקלח תוחפל) סיפדת לולכל השג .הכרעהב לכקתת םירחא

 המגוד

 תוברע

 םילוכי ונא .וניתומורת לע רומשל ידכ םירומח םידעצ טוקננש תורמל

 םיבתכמ ,דויבתכ םיארוק תומורת לש ןתרזחהל וא ןתוחיטבל בורעל

 קפס אנא .הרזחהב ךנוצר סא הז ןיזגמל םיקנוטמה בריכו םימולצת

 םיאתמ ראוד לובו האלמה ךתבותכ הילעשכ .תמלוה הכטעמ

 ישאר ךרוע :שידג דס

 סחיל הכו רשלקתהש ימ לב .ןיואגמב סיפדתהמ

 הצועג םיוטרפה תולמשהל הביסהש חיוהל יטי) .יואר

 -קויס לש תימרת תספדונמ אוה סיפרתהש הדבועב
 \.חתוביאב תגייוטצומ הניוצש ,רייל

 םיגטס םירבד םה סיפדחב םירסחה םיוכרפה

 דצְק םעש רב תוגביתב ילאומינימ עדי םישרודו

 ופואב תויעבה תא רותפל היה רטפא בוט ווצר

 םיוכרפה תא ףרצמ ינא הרסמ לבב .יוצמצע

 :תרגוס ישרג הרסח :515 הרוש

 .סיספ הדוסג הרסח :580 הרוש
 184917 'לט רלומ ידור

 בשחמ לעב יגא .\5 י\ב יגאו הגוש ידע יימש

 תולאש המכ לוזאשל הצור יגאו 6 0\)₪ (3שאןש

 הנעת םא דוזמ המשא .בשחמה לש 90\!וגט"ה לע

 .רשפאה לבב תואמגוד ןתתו יל
 רשקבא וב םא "רבדל" לגוסמ בשחמה םאה (ןא

 רטפשמ וא הליזמ תרמואש הרצק תיצבות יל בותבל

 והשלב גוסמ הטסק קושב תמייק םאה (ב

 רברל תלגוסמש

 הרהמב הבושתל הווקמ

 בר רובבב

 הגוש ידע

 ,יתעידי בטימל .רבדל לוכי יני'ג רולוקה ןיא
 םימייק ,לבא .רבדל לוכיה יתיב בשחמ ףא ןיא

 לוק יללוחמ םהל םיארוק) םינוש םינקתה

 םיבשחמה לא םרבחל ןתינ רשא (%קטששה 510

 רובע דחא שי סאסקטל .רוביד תלוכי םהל תונקהלו

 תורציימה תובר תורבח םנשיו ,11 99/4 בשחמה

 היה וליאכ בשחמל רוביחל םינתינה הלאכ םינקתה

 ,שטוזגא תא ןייצל ןתינ הלא תורבח ןיב .תספדמ
 יללוחמ .רתויב םכחותמה רצומה תא תרציימ איהש
 .ב"הראב רלוד 300-400 תוביבסב םילוע הלא לוק

 ןויליגב טרופמב וילע יתבתכ ,50וגו6-ל רשקב

 הלח םא .תואמגוד יתש םש יתפרצ וליפאו 7 'סמ

 התאשכ :הז רבד רוכזל ךילע ,הנבה יא יהשוזיא
 ,לילצה רדת תא עובקל ךילע 50טוש"ב שמתשמ

 םא) תפטעמה גוסו ותמצוע ,(שער וא לילצ) וגוס

 .(הב ןינועמ התא

 ןמנולק יחצ

 יאלילמתהו ירא ,יחצ

 ינא .\נוה םע רועצל רירצו ,ונירוחאמ דיתעה
 אאלש ,םילילמת דבעמ לע הנושאהל בתוכו בשוי הפ
 בשוי ידיל .(וומלשיש ,םיצור םה םא) וזמש ותו ןייצא

 .תברעזה לועפתב יובירדוו םיבווטה ידידימ דחא
 רחאש כירפת עיפומ ,רבעמה ולעפה םע

 יל ישי) וב ונוחב יאלש ןבומ .הברדה ואוה ויפיעסזמ

 "וממ הבררהל וקו יצא המ םטל זז ,דומצ ךירדמ

 .הביזתבב וגרחב יתאו םוקמב .(ּזתבישח
 רגרבוג ,תורוש רפסזמ רחאל .בותכל וולחתה

 הקסיפה תליחתב םיחוור רפסמ םישל ונחבשש

 רפסז לותטל וניסיוו םיציחה תרזעב םוקמל ונילע

 תמיש לע השקעתה תיובותה ךא ,ונחלצה .םיחוור
 "תה תא עגבשל וגיסיג .תדרפו הרושב הרושה הצק

 ,המיבסה איה :שדחמ תורושה תא ררסל תינכ

 הרביחו שדחמ תורושה תא הרדיס הבר החמשבו

 ונחתב ואו ,הלודג תחא הקספל תואקספה לכ תא
 .הזנרח תוגחלמב

 וה ךֶוּג הכרדהה רפסב וושמתשה שנ רותב

 זוא וויתורוטל סייגל וניסיג .הבר הרוע הוויה אל

 ןתוו תינכותל םינומא רש אוה ךן\ ,הרזעה ישקמ

 ףוסבל .הברהב ליעוה אל רשא ,טעומ עדימ וול

 רמוחה תא קוחמל ונחלצה ,םישאוג תונויסנ רחאל

 זתורוא וסיובה ויגנוכ ,החיג בשחמה .ולוב בותבה

 .תיובותל \:0 ,טירפתב וגמצע ונאצמו םימודא

 יטעמ רחאל .שרחמ וגלחתהו חוכ הגשמב וגרוח

 תמוקממ הרוש ריבעהל ררוצב וגחבוג הביתב

 .רולהתה תא ריבסה זוהו הרזעה ישקמ לע וגשְקה

 המוקמב לש העיפוה הרושה םעפ לבבו וניסיג

 שדחמ הרושה תא בותבל ווצלאג ףוסבל .ןוכותמה

 .תינבותל לוס

 וגטלחה :טקסירה לע הו רמוח וגרמש התע

 השעת איהש ןבתיי אלו תינבותה ינודוג וגאשט

 רגבשמה .ונתטלחהמ המלעתה זאיהש ,ןבומ .הגוצרב

 \כתסהל אל וגוטלחה הז בלשב .הביתכה תבזאלמב

 יפל) תיגבותהש םיזמייוסמ "םיעוצעצ" תוסול ואלו

 ול רשפאל הרומא \הברדהה רּבס

 םיות לחומה ישקמ וצטי .החוג יר הביתבה

 םה ,יתעתמהל .םיות "לותשל" רשפאמה שקמו

 ץצורתמ בתוכ יגאש מוב ,ידידי .תואיב ולעפ

 דציב ואצמו .הוועל הרוטמב הכרדהה רבס ךרואל

 רפסזג אוה וישבע .תואיב הזנוקממ הרוש ריבעהל

 תא ןוגסל ילע יב יל עידוה וה וישבע ,וזמ הרתו .יל
 ..ה\'א (חואקספ זתליזחת ןגגב| הספרהה זווארוה

 יג עצבל וגשגינו ,תוארוהה תא םישל ונמויס

 דוגינב הפי הלע 'הספדהה ןויסו .הספדה ויס

 :תינבותה לע יטלתשהל ונחלצהש יגבשח .הפוצמל

 הביתבה ךטמהל ורוח .תועט החיה ווט ובוב

 ונצלונ .תינכותל 3:0 קיר רסמ לוז וגמצע רנגצמו

 לע וגחמשו יטקסידה יבבגמ בותבה תא תולעהל

 .בותבה תא ובל םדוק וורוגשו וגל הדמע ותנובתש

 דא ינב עגשל הדעונ תינבותהש ובשחת ₪לוש

 תודוקו םג יובותל שי \הארג הו ךבש וליפאו

 (םיאתוב ישקמ תושקה ידי לע) תעדוי איה .תויבווח

 לבוסונה ווויבה יפל םירפסמו תילגנא בותבל

 לקהל םיפסונ םיבר םירבדו מיל .לואובטוב|

 הצְקל רבעמ שלג הליזמ תביתבב םא .הביתבה

 תא הריבעמ איה (הברוא תא עבוס התאש) רווטה

 ףוצפצ תעשה ירב רוח ,האבה הרושל הלימה

 +\בג \\בצעמב)

 םילילונת ידבעזו) תינבותה תרועב ןתיג

 םיבחבזנ בוזתבל וחיג .םיבר םירבר יעצבל (םירחוא

 ןנואב תינבותה רשאב םישוא .תואמל יהו

 בלושמ .תיישיא תרתוב בתבוב לבל רימצת יוטמווכוא

 רורעלו רושל רושפאמה יםינותג סיסב םג זתיגבותב

 םאו רסמל םא טלפב ובלוטל\ ערימ ררסלו

 "עו ליעי ילב םה םילילונת ידבעמ יללבב .תספרזמל

 .הביזתבה 'וונובמ רבו תא תוחמל םידות

 ךא .הומיל רפסב בוזתוב ףרוצמה הברדהה רפס

 וילעש טססידה .סקדניא וילא ףרוצמ אלי לבח

 יב םא\ תוקתעה יופב ןגומ ויה ןתיובותה ותואצצזב\

 רבדו \\סיתעהל הייעב ןיא םיזמיאתמ םילב תרועב

 ולבח .תיובותל יוביג ורוצי 'עוומ הו

 ;תיובותה םע דובעל ונחלצה ,רבד ליש ופוסב
 .התרזעב הבתכו וז הבתב :החבוההו

 ירא א יזצ

 אשווב רמוח

 בשחוממה ררשמה

 "למע" רפסה תיבב 'בי החיכ תרימלת יוויה

 אשונב תורגב תדובע ישיגהל הבירצ יגא ,הרדחבש

 .תוריבומו להנימ ואשוול רושקה בשחוממה דרשמה

 ישי זוורבוח הזיא בתבב יל יטרפל איה יתשְקב

 ל"וה אשווב 'דבו הרבעש הושמ םג סבתושרב

 ילעש םובסה תא יטוריפה תא ילא וחליש

 וורבוחה חולשמ םע ץעיגי םוכסהו םרובעב םלשל

 זועבצ תוגומת םייטקפסורב םכתושרב יטי םא
 םג רשפאה זרימב יל וחליש המודבו תולודג תויג

 .תטעמ האצוהב רבדה ךורב םא
 "בשחוממה ררשמה" זאשונב קיירל םכטְקבוג

 רבמצר ישדוח ףוסמ רחואת אל הבושתהו ,רבלב

 ג"ש
 שארמ הבר הדותב לבְסתו זולשיש ערימ לב

 3810\ הררח 43 לאומס טרברה ,וריבט ימח

 רצהמ ףסב זצְק

 (תוחפל הגש) הסוגמ תא םא :ריעצ יאבשחמ

 הל םיִקוְקו וגא ,הנובמ תפש ווא/\ קיסייב זתוובתב

 הדובעה יוצגה תועשב .הזיבב ,הבשחמב דובע

 תותבשבו ,ברעב 896373 ואוח ןוטלוטהו\ תולתשמ

 יםויח לב

 לש סיסייבה תפשל הבחרהה ביבר .עדוו יוא

 קושל אצי רבב קיסייב סוומייסה ,6"רורוזמוסה

 %\ב0 וריח .בושחמ ריפבב וולצמ וגישהל \תינו\

 רריתוארוהב שומישה זוא יטרפומח רפסב הוולמ ווהו

 יטלשמו תופסוג תורוקפ \23 ליב סיסייב סוומווסה

 64%'רודומוקה תא תוכטוהה (תוארוהה רפסמ תא

 תויפארג 'תודוקפמ לחה ,ויתורוקפ .בשחומרפוסל

 "סותה ןוגכת ררר ,םילגעו יטווטרש זתזגגור ןתוטושב

 תווללבושמ זווילקיסומ תוארוהב הלבו םחווהו םינס

 לש ותוחמתה יחטש לב זוא תוסבמ תוזמבורותוב\

 \םיבר הוו ח\ םרקתמ בשחמ
 618653 .לט ,א"ז ,8 טומילוא ,בושחמ ריב

 \יולח הדוהי זני \לוסנולל ליבְסמ\

 "מוקה רובע תוגבות רפסוב זתוומויס .עדוו ווא

 תורשפאמו\ םילילצ הקפה תוטטפמה 64ירוד

 לוצי\ ידכ רות ההובג המרב הֶסיסומ וזולה

 "ות .תוללבושמה עמשה דוויורשפא לש ילוגיססזב

 לב .םיריבס םיריחמב וולצא גישחל וחיו ולא זתוגב

 .יהירציר לב ,חספיו יי ןיפביר
 614653 .לט א" ,8 טופילוא ,בושחמ רוטב

 שולח הדוהי זויג ןלוסוילל לובסמו

 68 רודומוקב שמשמה רבעמה ורקימ .וווטל

 יטמתשמו 6501 רבעממה ליש לולבש וה 0\65'ה

₪ 8 



 : ₪ ב

 ןמנולק יזחצ
 6 - 0 50ָ0([( ץ

 -ועפ תרזעב ןתינ דציכ וניאר םדוקה רמאמב

 ךרדה ,הרצקב .תומיוסמ תויביס קודבל תויגול תול

 תויביסה ךוע םע אאו; תולועפ עוצב איה

 תאו היובכ תיביסה םא 0 ןתית הלועפה .תושקובמה

 תלועפ עוציבב ,ךכיפל .הקולד איה םא תיביסה ךרע
 םוכס תא גציימה ךוע םילבקמ ונא אטיה

 .תוקדבנה תויביסה ןיבמ תוקולדה תויביסה

0-30 ַָ  ,/]/][][7(-(2(2  >>- 

 ותת
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 :יכי'

 תא אורקלו קודבל ידכב וז הטיש לצננ ונא

 .ואא צר ואש\!1 ךרד אלש תדלקמה

 תדלקמה הנבמ

 ןורכז תפוממ הניה יע'גה לש ותדלקמ
 רפסמ לש תודלקמל דוגינב .(או:אוסאצ אוג קץשוכ)

 תפוממ תדלקמ .!8או 6 ןוגכ ,םירחא םיבשחמ

 ןורכזב תובותכ רפסמ םיבצקומש השוריפ ןורכז

 תורפס ,תויתואה ןוסחאל ("םיאת" התעמ וארקי)

 קילדמ וצחלהב שקמ לכ .תדלקמה ינמיס ראשו

 ,ץוחל וניא אוהשכו ,םיוסמ אתב תמיוסמ תיביס

 -ותה תויביסהו םישקמה תמישר .היובכ וז תיביס

 .1 הלבטב הנותנ תומא

 כס

 תויביס /תובותב/ םישקמ :\ הלבט

 תיביס 'סמ תבותכ
- 

 ] תיביסה ךרע ינורשע

 םישקמ 9

0 

2 

66 

4 

0 
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 שקמה לא .א51 שקמה עיפומ אלש בל ומיש

 ,(רורב הז) קיסייבהמ עיגהל תורשפא ןיא אגפא
 "רוממה תוטישב הנוכמ תפשב וילא עיגהל ןתינ ךא

 םניא הלבטב םיקירה תומוקמה .הז רמאמב תוט

 ישקמל םיסחיתמ 4, 3, 2, | םישקמהו םילצונמ

 .תויצקנופה

 הלאשה תדלקמה תרדוסמ דציכ וניארש רחאל

 האירקה םשל זהתוא םיארוק ךיא - תדמוע הניעב
 א"ב .גאס בו קא6א-ב :םילכ ינשב םישמתשמ

 "בו שקובמה אתה ןכות תא אוצמל ידכ םישמתשמ

 תונורתי .תושקובמה תויביסה תא דדובל ידכ \אס
 ינשמ תותוא לבקל םילוכי ונא :םילודג הטישה

 (הקולדה תיביסה) תואה ,ןכ-ומכו רתויו םישקמ

 .הרזחב םיכוז ונא ךכו ץוחל שקמה דוע לכ תראשנ

 .הרצק תינכותב תאז םיגדנ
 םודאה םידליה קחשמ תא יאדו םיריכמ םכלוכ

 לע ונטטרש םתיא םילגלגה ינשו רופאה ךסמה םע
 טוטרשה .הז רבד תעצבמה תינכות הפ גיצנ .ךטמה
 תינמזזוב םיצח ינש לע הציחל .םיצחה םע עצבתמ

 - םיידגנ םיצח ינש) בלושמה ןווכב טוטרש םורגי
 תקיחמ .(ןוסכלאב - םיבצינ םיצח ינשו םוקמ םושל
 טוטרשו 61.8 שקמ תציחל י"ע עצבתת ךסמה

 י"ע עצבתת ךסמה לש ןוילע ילאמשה והצקמ
 885%א י"ע עצבתת הריצעה .אד\!אא תציחל
 :ךכ הארת תינכתה .(ומצעב בשחמה גאדי הזל)

 5 סטתואד ג

 !ו0 10008 3

 20 א 0

 30  -ץ-קפשא (ג )ןח ע-0 דהפא 0

 10 ן> צ גאפ | דחמא א=0:צ=0

 20 וי צ גאס 2 דואא 8%

 00 ןחצ אאפ 3 גאס צ >0

 ךדאפא צ=צ-ו

 70 וז צ אאפ 16 גאז צ <5

 ךדפא צ-צ+ו

 0 ןש צ גאס 32 גאס א > 0

 דחפא א=א-1

 0 וז צ גאס 64 גאכ א < 9

 דוגפא א-א+1
 100 71 א.צ 00170 0

 "פב .תובושחהו תוירקיעה תודוקפה לע רובענ

| 2 2 

 א אטזטשאא 2

 ו
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 ו

 םימלשכ םינתשמה לכ תא םירידגמ ונא 5 .פמ הדוק

 תינכותה תוריהמל םרות הז רבד .(% סופיטמ א"ז)

 תותינ תא טשפמ ןכו רתוי רהמ הצר איה

 .תויביסה
 שקובמה אתה תא םינתונ ונא 20 .סמ הדוקפב

 "הסקה אוהש) עובקה תסנכה .ג וג הנתשמ רותב

 .עוציבה תוריהמ תא תרפשמ הנתשמל (ילמיצד

 ונא 30 הדוקפ תאצמנ הביס התואמ

 אתה ךרע תסנכה י"ע עוציבה תוריהמ תא םירפשמ

 "וקפ םיכסוח ונא ךכב .+ הנתשמל (1:840) שקובמה

 י"ע אתה ןכות תא םיקדוב ונא ןכ .תובר ץאשא תוד

 1! תדוקפ
 ףא * 30 הדוקפל םירזוח 0 אוה צ לש וכרע םא

 ןיא זא ,ץחלנ אל םיקדבנה םישקמה ןיבמ שקמ

 ,0 וניא צ לש וכרע םא .דרפנב שקמ לב קודבל םעט

 דחא םא קודבל ידכב תוקידב לש הרדס תעצבתמ

 .ץחלנ (רתוי וא) םישקובמה םישקמהמ
 1 ךוע ןתונ \ גאו \ :ךכ תועצבתמ תוקידבה

 0"ו (והלבטב וקדב) אד(! אא שקמה ץחלנ םא

 ץחלנ אל שקמה ,0 אוה יוטיבה ךרע םא ןכל .תרחא

 שקמה (1 אוה יוטיבה ךוע) תרחא .רבד עצובמ אלו

 םוקימ לע םיעיבצמש ו *ו א תא םיספאמ זאו ץחלנ

 אלא ,תוקידבה ראש יבגל םג ךכו .ךסמה לע הדוקנה

 ךא) הנוש היהי יוטיבה ךרע ץחלנ שקמה םא ןהבש

 11 תדוקפב ןתינ) .(תמא ךרע רמולכ ,0ימ הנוש דימת

 העיפומ הירחא םא 1₪!1א הלמה תא טימשהל

 םא התוא טימשהל רוסא .תודוקפ רפסמ וא הדוקפ

 תמוות הטמשהה .הווש רפסמ היוחאל עיפומ
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 תופשל המאתהבו תואירקב תעגופ ךא תוריהמל

 חוור לע דיפקהל שי םיטימשמ םא .תורחא קיסייב

 (בגא תרעה קר תאז ךא .הדוקפה ןיבל יאנתה ןיב
 םירזוחו הדוקנה תא םירייצמ 100 הדוקפב ףוסבלו

 .30 הדוקפל

 רפסמ םא קודבל םיצוו רשאכ םישוע המ

 |[ ומכ יוטיב םיבתוכ זתינמז"וב וצחלנ םישקמ

 ךרע וניה צ גו. רשאכ (א אאוכ צאו - צאו דוא
 ןויושה יכ םיצוחנ םיירגוסה .תוקדבנה תויביסה

 \ א ןכ"מ הובג תופידע רדסב אוה
 יחי | א 1. םישקמה וצחלנ םא קודבנ ,המגודל

 (הלבטב ואר) אוה הלא םישקמל םיאתמה אתה .ויד

 יפל) וניה תויביסה לש ףתושמה ךועה .2

 4 + 8+ 16 - 8 (הלבטה

 :ךכ הארת המיאתמה הדוקפה ,ךכיפל

 וז ווא אוואט אאוט 2א) - 2 דוא

 ותואב םה םישקמהש הרקמל הבוט וז הטיש

 ואתה ותואב םה ןיא רשאכ םישוע המ ךא .אתה

 רפסמ עצבל אלא תרחא תורשפא ןיא הז הרקמב

 9111[ םישקמה וצחלנ םא קודבנ ,המגודל .תוקידב

 ךועו 880 אוה אוווורדל םיאתמה אתה "ו

 ךרעו 1801 אוה ₪ "ל םיאתמה אתה .1 תיביסה

 :ךכ האות הדוקפה .1 תיביסה

 ו (ששא (א111880) אאש 1) אא (ץששא

 (א111:80) גאס ג דוושא

 .הזה יוטיבה תא רפשל ןתינ הלק הבשחמב

 .(1 הכרע) 0 תיביס תא םיקדוב ונא תוקידבה יתשב

 האות תופושמה הדוקפה זוידחי קודבל אל עודמ

 :ךכ

 וו וא (א11אאט) אא יששא (א 380

 \אט \ זווזא
 םתואל קוו ןא הבוט (תרפושמה) וז הטיש

 לכב תויביסה ןתוא תא םיקדוב ונא םהב םירקמ

 .םיאתה
 זבו תדלקמה תאירקב סויה יתלפיט ,םויסל

 911%1%+ תדוקפ :האבה םעפב .םיירשפא םימושוו

 רפסב תועיפומה תויועטה אלל ,תמאב איהש יפכ

 .בשחמל ףרוצמה הכרדהה
 "מה .הכובב לבקתמ בתכמ לכ = ריכזמ ינא

 זמו תלייובמ הפטעמ ופרצי תישיא הבושתב םינינוע

 לא םיבתכמה תא תונפהל שי .תנעומ ולא " /' / " ₪



 ליט ןונמא רד

 ןהו'ג רוספורפ םע ןויאר עיפוה 8 רפסמ ןויליגב
 ןויארב ועיפוהש תורמל .קיסייבה תפש יבא ,ינמק

 דימת .םירסח םיבושחו םיבר ירה וייח לע םיטרפ
 תוהובגה תומרב םיבשחמה ישנא ןיבש יתנעט
 לש ותומד לבא ,םיקירבמ םישנא אוצמל רשפא

 ןהיכ הנש 11 ךשמב .דחוימב הקירבמ ינמק 'פורפ
 יכ ,הטיסרבינוא הניא וז) דנומטרוד 'גלוק אישנכ
 דינב .(ןושאר ראותמ םיהובגה םיראת תנתונ הניא
 םיבשחמה יזכוממ דחאל 'גלוקה ךפה ולוה

 .תירבה"תוצרא יבחרב םייניצרה

 םוחתב םיבו םיגשה גישה ינמק 'פוופ
 -תמ יאשונב םירפס 13 רביח אוה .הקיטמתמה
 אוכמ וירפסמ דחאו ,בשחמה יעדמו הקיטמ
 אוה !ו!םיקתוע ןוילימ עברב רכמנ ,תיפוס הקיטמתמל
 תא הרקחש הדעווה שאר שמישש ךכב םג עודי

14 

 . תילאקספ קיסייב םויה :ינמק 'פורמ

 *ימה תשולש יא"ב ימוטאה רוכב ועראש תולקתה
 .תירבה תוצראבש "ןיל

 רשאכ םיבשחמב ןיינעתהל לחה ינמק ןהו'ג

 סול לש ימוטאה זכרמב תרשל אבצה ידי"לע חלשנ

 דובעל ולזמ לזמתהו ,םש םיבשחמה זכרמב ,סומלא

 רתוי ,יארחאה םדאה ,ןמוינ ןופ ןו'ג לש ותציחמב

 בשחמה לש יטרואתה חותיפל ,תרחא תומד לכמ

 רכומ אוהש יפכ .(כו6ו ו. 6 0או(/1₪) יתרפסה
 לש רקחמה ןוכמב דבע םג הרצק הפוקת .םויה ונל
 .דנר תצובק

 וז הפש .קיסייב תפש חותיפ לע םילימ המכ

 לש תכרעמ חותיפל עייסל ידכ ,השעמל ,החתופ

 ןהו'ג .יזכרמ בשחמ ןיבל םיפוסמ ןיב םינמז ףותיש
 תפש חתותיפב םיניינועמ ויה ,ץרוק סמותו ינמק

 םדא לכל רשפאת רשא שמתשמל תיתודידי בשחמ

 .תוריהמב וז הפש דומלל

 חותיפ היה וז הפוקתב לודגה וגשיה ,השעמל

 שי .קיסייב תפש חותיפ אלו םינמז ףותיש תכרעמ

 חותיפ .1963-1966 םינשב םיקסוע ונאש רוכזל

 -וסמב שומישה תא הרשפיא םינמזה ףותיש תכרעמ

 .ונימי לש םיבשחמריעזה תריציל םידקת וויהש םיפ

 םיבשחמריעזהו זא לש םיפוסמה ןיב לדבהה

 תיזכרמה תכרעמב הלקת הערא םאש ,אוה ונימי לש

 תא רכוזש ימ לכל ,תופוכת םיתעל וערא תולקתהו)

 ,(םיעבשהו םיששה תונש לש תויזכרמה תוכרעמה

 לש םיבשחמ ריעזב .וקתתשה םיפוסמה לכ ירה

 .הלשמ ןורכיזו חוכ תדיחי בשחמ לכל ונימי

 תפש תא ינמק ןהו'ג חתיפ זאמ ,םינשה ךשמב
 העיגה אל םלועמו החכתשהו הכלה איה ,קיסייבה

 ּ .החתופ הנממש ,ןוטוופ תפש לש תוירלופופל

 ו... ששששא .י'טטחמ

 תואטיסרבינואב ובתכנ םיעבשהו םיששה תונשב
 ןה םויה דעו ןוטרופ תפשב תוחלצומ תונכות תואמ

 םיחותינב דחוימב ,םוצע הנכות סיסב תווהמ

 אצמנ וז הנכותמ קלח .םינוש םייטסיטטסו םייעדמ
 תושר"ב אצמנ השעמלו עדמ ירפס תורשעב
 (ץמו ו( סא אוא) ולוב "רוביצה

 ?הלודגה הפיחדה תא קיפסייב תפש הלביק יתמ

 תוירלופופה בשחמריעזה תוכרעמ וחתפתה רשאכ

 תפש .רודומוקו יראטא ,לפא :םיעבשה תונש ףוס לש
 תפש התיה ,םורב תמייק התיהש ,םהלש הלעפהה

 תינשרפ תרוצב תמייק םג התיה וז הפש .קיסייב
 רתוי הברה תונוכת הל ויה םגו (ואז א א 1:6)

 דואמ לק היה .ןוטרופ תפש רשאמ תויביטקארטניא
 לכ קדוב בשחמה .קיסייב תפשב תואיגש ןקתל

 8/אזאא :המגודל) ויתורעה תא ריעמו הרוש

 החונ איה ןכ ומכ .הרוש לכ תלבק ירחא (א 0
 .בשחמה םע חיש"וד חותיפל דואמ

 "תבו םיעבשה תונש ףוסב הכפה ,קיסייב תפש
 לש רתויב הצופנה הפשל םינומשה תונש תליח

 התיה הירחא תירלופופה הפשה .םיבשחמריעזה
 תונורתי תלעבו זוינבימ הפש איהש ,לאקסאפ תפש

 אל הפש לע ,הלש תונכתה תלוכי תניחבמ ,םיבורמ
 .קיסייבה ומכ תינבמ

 זןרטרוטל קיסייב ןיב םילדבהה ןכ םא המ

 דוביעב תקסועש תיעדמ הפשכ הבתכנ ,ןרטרופ
 לש ירי יבושיח) יאבצו יטסיטטס ,יעדמ םינותנ

 התיה וז הפש לש הנבמה ללגב .(המודכו םיזגפ

 .תואלבט תריצילו םייעדמ םיבושיחל החונ דואמ

 תורושה תא עובקל חונ היה טמרופה סיטרכ תרזעב
 רו ₪641. תמרב םינתשמה תאו הלבטה לש םירוטהו

 אד

 * \וצ[[[[ 08 פו[ "

 וו
 6 א הל

 ינמק לש יושירה תיחול

 תודוקפ ויה אל ןוטרמ תפשבש ףא לע
 בשחמ יקחשמ תוארל ונלוכי ירה ,תויפארג

 לע תספדומש הקיפארג םע ןרטרופ תפשב םיבותכש

 *ב קיסייב תפש' העיפוה רשאכ .םינוש םיות ידי

 תודוקפ הל ופסונ תונושה םיבשחמריעזה תוכרעמ

 לש תונושה הרמוחה תלוכיל םאתהב תויפארג

 לש לבב לדגמל תורוקמה דחא ןאכמו) םיבשחמה

 םילילצל תונוש תודוקפ ןכו ,(קיסייבה תואסריג

 .הקיזומלו

 -רעמב קיסייב תפש לש רורבה הנורתי תורמל

 זכו בשחמ יקחשמ חותיפבו תויביטקארטניא תוכ

 ןיידע ,תונוש תויקסיע תוכרעמ וליפאו המוד

 דחא .ןוטרופ תפשב הבר תיעדמ הדובע תישענ
 םינתשמב שומישה איה ןוטרומ תפש לש תונורתיה

 "תתל םג ריבעהל רשפא םתואש םיילסרבינוא

 (60א1אוסא הדוקפב שומישה ידי לע) תוינכות
 תינכותהמ םירטמרפ ריבעהל השק קיסייב תפשב

 ה" "פ"חחפטחאפט ה ו

 כשח

 ,קילדמ ,ןרקסמ יכה רפסה

 ףירטמ ,ציפקמ .זיזמ ,ענשמ

 תונהיל הצור ינא .טיטרמו

 ,ונתוא ךדשמ בשחמה דציכ

 וכ יכודיש
 רב

 ,בשחמ יכודיש תא יל וחלש ,ןכ

 ,ררמצמ ,ןבצעמ ,ןיינעמ ,םייאמ
 ,עגשמ ,ררמסמ ,רמסממ ,בינגמ

 ירב לש עגשמה ורפסמ תוריהמב

 תעדלו רפוסה-יבשחמה ,תגירפ

 ונליבשב רחוב ,ונתא קחשמ
 רוחאל ונריזחמ ,ונילע חקפמ
 .בחרמבו ןמזב המידק ונפחודו

 דלפ הילד
 ונ"עב רואל םיאיצוונ 4

. 

 סכתדוקפל ?% ס"ע קיש יתפריצ ם

 לאקסאנ תפשב .הרזחבו תינכותה"תתל תישארה

 םירטמרפ ריבעהל הבר תלוכי הנשי תאז תמועל
 .הרזחבו תורודצורפל תישארה תינכותהמ

 .ןרטרופל קיסייב ןיב הנוש רוטסמה תטיש םג
 תוכלוה תודוקפהו רפסמ ונשי הדוקפ לכל קיסייבב

 -וקפ המכל קר ,תאז תמועל ,ןרטרוגב .ירודיס רדסב
 .יתועמשמ וניא םהלש רדסהו רפסמ ונשי תוד

 תפש ,ןויארב ינמק 'פורפ ןעוטש יפכ ןבומכ
 לע העיפשה ,ןוטרופ תפשמ החתפתהש קיסייב

 תושדחה תואסריגהש ךכל המרגו "התרוה המיא"

 ןרטרופ תמועל 77 ןרטרופ המגודל) ןרטרומ תבש לש

 רתוי ןה ,(70"ה תונשב הצופנה הסריגה איהש 4
 .תויביטקארטניאו תושימג

 קיר ללחב היח אל המצע קיסייב תפש םג לבא

 זייבה וא ₪816 המגודל) הלש תושדחה תואסריגבו
 לש תונויערהמ תעפשומ איה (יס.יב.יבה לש קיס
 שי םויה .לאקסאפ תפשמ דחוימבו ינבימה תונכתה
 ומכ קיסייבב תוארוה םגו לאקסאפ יומד קיסייב רבכ
 ינפל דע תומייק ויהש וז, דווחא ו וו
 .דבלב לאקסאמ תפשב רצק ןמז

 תפש לש ןונקיתה תייעב לע םילמ המכ םויסל

 הושע ששכ דצמ המגמ תמייק דחא דצמ :קיסייב
 ךכ הדיחא קיסייג תפש רוציל תונוש תורבח
 ינשל דחא בשחממ תונכות ריבעהל היהי רשפאש
 הרמוחב תונורתי ילעב םיבשחמ ינש דצמ .תולקב
 *ונורתי תא קוחמל םיצור םניא לפא וא יס.יב,יב ומכ
 .תיפארג הנכותב םהית

 םידמוע םלוכש םשורה יל שי זהיהי המ

 םע .יס.'פ מבי לש וג8|("ל םמצע םיאתהל

 ומ .דרשהל םנוצרב םא ,%

 תא תופיחדב יל וחלש אנא

 .בשחמ יכודש
 יארשא טיטרכב ינובייח אנ
 בולקטרניד /הזיוו/\טרכארשי

 דע וטקותו ורפסמש

 יתמיתח ילש זת סמ
 בשחמ יכודיש תא
 לא וחלש

 דוקימו תבותכ

 ל"ומ .דלפ חולד :לא

 61332 ביבא-לת 33325 דת
 244380 244388 244389 לט



 תויעוצקמ תוינכת

 סא

 04110 תפש

 ץ 86 \1. תפש
 הנוכמ תפש = א. א
 ליחתמל הנוכמ תפש
 הרושב םיות 42 - תירבע
 110 ₪ ללוכ - תירבע
 (תילגנאב) םילילמח דבעמ
 (תירבעב) םילילמת דבעמ
 פוזה ו

 אסא זס

 ז א

 ל?נורטקלא ןוילג - +6
 תירבעב //6 1.6 - תיאלבט
 תירבעב יאלמ לוהינ
 קוית- עט 5
 מ"בית עט גס

 שת א

4 

 סצוא זופ 501 אטא
 ןובשח תדמול

 םייפרג בשחמ יקחשמ

 הטסקב םיקחשמ 5
 ( \5511א1:5) יאנפ יקחשמ
 ץו אזו
 ושאשסאצ וא
 יייקס השוע סרוה"
 טמ-חש
 הסיט תיצלומיס
 ד-א תואקתפרה
 יסרבר
 ללחה ישרפ
 הרהנמה
 ץפקמה ק'ג
 ללחה אסכ
 ןמזה רעש
 ירבדמ רויס
 םיטובור תוברק
 םיבכוכה דימשמ
 רוחשה רוחה
 הלודגה השילפה

 לש תירוקמ תוירחא תדועת שורד
 מ"עב דיירטפמוק ןאוביה

 4 + + + + + + + + + + + < +7 +ת ית ות (כ כ ות ות ות כ ות \ת ות יתרת
 5 תכ תל תכ \ת \ת כ \ט %נ ₪נ \ת תכ -- -- - ₪2

 + + 4 + + + + + + + + + + + + ג + <

 < \ת את ות \ת \ת \ת \ת \ת \ת \ת

 את ית את \ת \ת כ כ \ת שא ומ הת ומ ןש 2 ל 1 ל 2-2 -2 0 0-2 2-2 -2 =

 םייחל [ורימה
 לגנו'גה ירופיצ
 הניגל םישלופה
 ח'צח'צ
 תוחורה דיצ
 ידוושה חבטה
 תומיסח
 םיקנט תוגרק
 םימיאה ךובמ
 ללחב םישקומ
 םידמימ 3-ב ףדרמ
 תוומה יעלות
 הפשאה יקלסמ
 םירואטמ
 ללחהמ םישלופה
 םינעיה תומחלמ
 םישקומ הדש
 ללחה תבשומ
 רחא בכוכמ רבח
 לגרמה
 עסרוואה לא
 (ואקוה6) 11 ומשא

 לדגמה
 הינטירב לע ברקה
 םישיבכעהו סרוה
 טקירקו לובסיב
 סקירד ,סקימ ,סקיא
 הליל תסיט
 הפועת הדש
 וס וד

 שב-שש
 רחוסה
 ו
 טקילפנוק יסקאלג
 סייטה
 גהנה
 תעלות -קפס
 אזו
 500% אגא
0 
 םות6זא0 זס
600 
 אגטסמ
 עא[ .אסא'8 18%

 יי |
+ | 

 ץאאו6

₪ 62 51 
 ו-585

 ץפאמזא זס

 ו צ

 ווק 0 טססא

 וס אודו

5 

 ו

 5 07 זו דווא6

 םורטקפס - ל םירפס

 < ות \ת \ת \ת \ת (כ \ת \ת \ת ב כ כ + רש + שי + 4 ₪ ₪

 5 8% סאו א ץש 221.55 סא 56 אא אא קא |

 רושיא ןעמנה ידי לע ומלושי ראוד ימד ךרוצ ןיא

 הנפד רדה ראוד ףינס תועצמאב 7675 רפסמ לובב

 וו

 1.0 :תיפארג תספרו

 את את \ת \ת \ת \ת \ת \ת (כ <כ ית \ת ית \ת \ת \ת \ת \ת כ כ את סם כ כ כ ית כ את \ת את כ כ \ת \ת ות לת = = ככ א <-ג =, נג 3 יל = = 4 =: = כ ,םכ -=4 תג םל: חל תל .-ב כ -= -ג ₪0 תָכ-2- 2 4 + + שו 4 + +4 ו וי 4 שי ו שי +4 שנ 4 4 שי 4 4 שמ 4 40 9 שי 5 כ 4 49 + 40 9 + 0 ₪

 סם שס וא 4

 65 זס ץז.גצ סא צסשא ?2א 56
 (הדיחיל) 3 וא ,2 ,1 תבשחמ
 36 אא אהא גאס 8%
 וו פפסו ד הסואא א
 סצמא זוופ 61
 אא 6
 5 18% ה5צ קאס האוא[וא6 סא וו א 50 אוטא
 8 0068 אאואו]א6 צסוא 2א 5661 אטאו
 58 וו 56 אא סאד
 |88 כס 06 האו סא דוא 28 50 אטא
 588 16 50 ווא או סו אוסא
 5 2 א פי אז גאטוא6 צסשא 50 שאו
 9 2 אוג (וווא< 605 גאו ₪11 5
 507 56 אא אסא 15551 צ
 8 8 60 655 גאק הקץ[ ן( 105
 ?סא זוופ א אא

 דבלב 5 5 סייפרטניא + 0 א
 5 או | - םורטקפסל לוק רבגמ

 9 5 בכרומ

 מ"'עמ םיללוכ םניא םיריחמה

 3 םישרומה םינכוסה לצאו 03-280453.לט ביבא -לת 63 אבכוכ -רב ,ריירטפמוק תונחב גישהל

 חישק קסיד םוקמב

 יתיישעת/יתדב) 1 :

 רלבמסא ,אאפ16

 ו

 0/1 32+:01!אוא

 ףיצר ריינו ידרשמ רוי

 1.\ו00 :תיפארג תוכיא תספדמ

240 40/80 

 217% 0 1\יאאפ

 ףיצר ריינו ידרשמ ריינ

 1302 :תוכיא תספדמ

0% 

 1 32/1588 001\!אואצ

 ףיצר ריינו ידרשמ ריי



 = וזרו--|=ו

 תויעוצקמ תוינכת

 הדיחיל 5 0

 50 084111 תפש

 561 תפש

 םייחל ץורימה
 לגנו'גה ירופיצ

 הניגל םישלופה "
 ח'צח'צ / 5 הנוכמ תפש - או
 תוחורה דיצ 1 145 ליחתמל הנוכמ תפש
 ידוושה חבטה " 5 הרושב םיות 42 - תירבע
 תומיסח " 55 וכו 04 ללוכ - תירבע
 םיקנט תוברק " 9 5 (תילגנאב) םילילמח דבעמ
 םימיאה ךובמ / 90 (תירבעב) םילילמת דבעמ
 ללחב םישקומ 1 95 וז ו
 םידמימ 3-ב ףדרמ " 6 5 אסא

 תוומה יעלות / 500 1
 הפשאה יקלסמ " 5 ינורטקלא ןוילג - 6
 םירואטמ " 00 תירבעב / 6 א1.6 - תיאלבט
 ללחהמ םישלופה " 5500 תירבעב יאלמ לוהינ
 םינעיה תומחלמ / 25 קוית ו
 םישקומ הדש " 95 מ"בית , עש ג
 ללחה תבשומ " 525 6
 רחא בכוכמ רבח " 25 7
 לגרמה יי 55 סצפא 1וופ 060 אא
 עטרוואה לא 55 ןובשח תדמול

 (וחגקומ6) ו ו כשא

 לדגמה
 הינטירב לע ברקה הדיחיל 5 הטסקב םיקחשמ 5
 םישיבכעהו סרוה |. 5 ( 55 11א1:5) יאנפ יקחשמ
 טקירקו לובסיב 5 וא
 סקירד ,טקימ ,סקיא 45 וטשאשאצ וס
 הליל תסיט <. 55 יייקס השוע סרוה"
 הפועת הדש יי 9 5 טמ-חש
 חסמו 9 95 הסיט תיצלומיס
 שב-שש יי 5 ד-א תואקתפרה
 רחוסה , 5 יסרבר
 0 / 5 ללחה ישרפ
 טקילפנוק יסקאלג יי 9200 הרהנמה
 סייטה 9 55 ץפקמה ק'ג
 גהנה 90 ללחה אסכ
 תעלות -קפס יי 520 ןמזה רעש
 /:אזטא\ 1 5 ירבדמ רויס
 500% אגא 5 םיטובור תוברק
 0 5 םיבכוכה דימשמ
 תו א0 זס 5 רוחשה רוחה
 אא 5 הלודגה השילפה

 אאגטסא

 ץתו.אסא'פ

 יי

 לש תירוקמ תוירחא תדועת שורד
 מ"עב דיירטפמוק ןאוביה

 ביבא - לת 63 אבכוכ -רב ,דיירטפמוק תונחב גישהל

 רושיא ןעמנה ידי לע ומלושי ראוד ימד | | ךרוצ ןיא | \

 ₪10165510231 3007ה יבשחמ תרדיס

 לטיגיד תרבח לש ?₪0.300-ה יבשחמ תרדיס

 תמרבו םיידוחיו םייעוצקמ םישומישל תנווכמ
 .רתוי הברה םילודג םיבשחמ לש תוילאנויצקנופ

 םיישפח תועוצקמ ילעבמ רקיעב בכרומ םישמתשמה להק
 םיקסע ישנא ,('וכו ןיד יכרוע ,םיאפור ,םיטקטיכרא ,םיסדנהמ)
 םייתישעת ,םייעדמ םינוגראו םיריכב םילהנמ ,םייאמצע
 .םיירחסמו

 תורטמל שמשלו תידוחי הביבסב לועפל הרומא בשחמה תכרעמ
 תושירדהש אוה רבדה שוריפ .הדובעה גוסל םאתהב תויפיצפס
 םושיי ,תיפיצפס הנכות חותיפל םילכ :תוללוכ תכרעמהמ
 תושימג ,לוהינהו הסדנהה ,עדמה ימוחתב תומייק תויצקילפא
 ןכו (דיתעב חותיפה יכרצ לע תונעל הרומאה) הבחרהה תלוכיב
 תוכרעמל ,תורחא בשחמ תוכרעמל תורשקתהל תבחרנ תלוכי
 .תרושקת תותשרלו אז .'ד'זאוש

 רפסמ תתרשמה תיזכרמ תכרעמ תמייק םירקמהמ קלחב
 לצא בושחימה תמצוע תא ריבגהל השירד תרצונו םישמתשמ
 תיזכרמה תכרעמה לע סמועהמ תיחפהל ידכב ,םהמ םידחא
 הב הדוקנב ותדובעל שרדנה עדימה תא זכרל שמתשמל רשפאלו
 תורזובמ תודוקנב הנכות חותיפל השירד תמייק ןכ ומכ .שרדנ אוה
 לש עדימה ירגאמ םינסחואמ הבש תיזכרמה תכרעמל רשק םע
 .ןוגראה

 תצובקל תנווכמ וכ16ז'זאגז. לש 6.300-ה יבשחמ תרדס
 .דדזמ קחוה8810א 15 - םמש ןאכמו וז םישמתשמ

 :םניה הרדסב םיירקיעה םיניפאמה
 תחת ןהו זאפ א10א₪"כ ןה הנכות חותיפל םילכ ןווגמ ₪
 .דדאומ 56
 .ןייוצמ תוילאנויצקנופ/ריחמ סחי ₪
 אוז ךרד ( 5 אזמאוכז 50: ) הלעפהב תולק ₪
 .( פש-ו ו ,ש\א) הרבחה יבשחמ רתיל האלמ המאתה ₪
 םיכרצל םאתהב תידיתע הבחרה תרשפאמה הרוטקטיכרא ₪
 .('וכו הנסחא תלוביק ,תורשקת תותשר) שמתשמה לש םינתשמה

 ביבס םייונב םהינש .ץא(כ 3507 ץא0כ.325 :םימגד ינש הרדסב
 ,רמולכ .228ו'ז לש תובותכ םוחת םע שוכץ-1 1/23+"ל ההז דבעמ

 עבונ ןאכמו הנוש היצאיראוב שפש.1 | השעמל ןניה תוכרעמה
 ינימה תרדס לש בושחימה תמצוע השעמל תנתינ שמתשמלש
 !בשחמורקימ לש ריחמב םלועב רתויב תרכמנה םיבשחמ

 הנסחאה תלוביק כ"הסב אטבתמ םימגדה ינש ןיב םילדבהה
 ע.6.325-בש דועב 10%18 לש \/זא6:1188171:8 .6.3507ב) תינוציחה
 ןיקתהל תורשפא ןיא ךא ףסונ םיטקסיד ןנוכל היצפוא תמייק
 350-ב 3) הבחרהל 51.018-ה רפסמב לדבהה אטבתמ ןכ ומכ .(קסיד
 .(325-בור

 תדימבו תוילאנויצקנופה תמרב םימגדה ינש םיהז ,ךכל טרפ
 6 לש תורחא תוכרעמל םהלש תומיאתה
 הלעפהה תכרעמ

 לע תססובמ ( אסותא הז( ראו ) 0/5"
 :טסץ-1 1-ה ישמתשמ ברקב רתויב תירלופופה הלעפהה תכרעמ

 - תינמז וב תולטמ רפסמ לוהינל תכרעמ יהוז .א5א-1
 אוטאז!8 ךרד טצבתמ רשקהו דיחי שמתשמ רובע (אוז/ו1א5א1%6)
 וא יהשלכ תונמוימ תשרדנ אלש ךכ 5/8-אז8או/א5-ל םיקלחתמה
 ןתינ השעמל .תכרעמה תא לעפתל ידכב תדחוימ תודוקפ תפש
 תזזה ידי-לע תכרעמה יתורישב שמתשהלו תויצקילפא ליעפהל
 ("טירפת"ה ךותמ שקובמה תורישה גוס לע עיבצהל ידכ) ץחה
 !!!דבלב ייפוס"-ה שקמ לע הציחלו

 :שגא ,ץפש-11 תוכרעמל תומיאת
 תמייקש ירה שפפ-11/23+ דבעמב השעמל רבודמש ןויכמ

 וז הדבוע .הרבחה יבשחמ רתיל 6.3007ה לש האלמ תומיאת
 תפשב ,שגא-ב רשא הזל ההזה םיצבקה הנבמב תאטבתמ
 תורשקתהה תלוכיבו תכרעמה לש תימינפה תודוקפה
 .ו61דאז. לש רחא יזכרמ בשחמל דד:תאוזאאז. אווז א1דא"ב

 שמשמ ץפק-11 וא טגא-11 גוסמ כמ6 יבשחמל תורשקתהב
 ףסונב תאזו םכח ףוסמכ וא הנכות חותפל הדובע תנחתכ ץא0.-ה
 .ולש תיאמצעה בושחמה תלוכיל

 להנתהל הלוכי ד:אאוזזאהז.מאוטזאזצסא תחת הדובעה
 ואו דד:האוזאאז כ וא (צד'102 עדו 25) דאאאוזא אז. אוסז"ב
 .(תורבוחמה תוכרעמה יצבקל השיגו תשרב תודובעה לוהינ)

 תישענו תלבגומ הניא (8זאא + ןהו \5011) םינותנ תרבעה תלוכי
 תרוקיב םע תכרעמב םינקתומה םילוקוטורפ לש חוקיפ תחת
 תונימאהו תומיאתה .(טאאסא 60₪6-110) רדשה לע האלמ
 חותיפ לש הביבסב יזכרמ םרוג ןניה תויזכרמ תוכרעמל תורשקתהב
 םיבשחמורקימה ףנעב םישדח םיטרדנטס הרצי 567-ו ,הנכות
 .הז םוחתב

 :שאס 350"ה לע הנכות חותיפ
 ןיקתהל ןתינ ,פ6 לש םיבשחמה רתיל האלמה תומיאתה בקע

 הנכות חותיפל תדעוימהו 1001-א1' תארקנה הנכות תליבח
 'יססז-אזזהה .לטיגיד לש םירחא םיבשחמל וא ע5510%41-ל
 ,8516 ,ע0אדדש\א 77) תיראלופופ הפש לכב השיכרל ןתינ
 :םילדומ רפסממ בכרומו ('וכו 5-1 ,(1

 .ץא00-ה לע תוירפסו םיצבק לוהינל תכרעמ :א/אאו5
 היצקילפאב םילולכש ,םיספט תריציל שמשמ :תא(/ 58

 .תבתכנה
 םיצבק ןוימ :תאס/50₪1
 םיטסקט תריציב ןנכתמל רזוע :אא אופ שמצא[ אדי 1001.

 תונוש תועדוה ןכו היצקילפאל םיטירפתה תכירעבו 181. ש"ל
 .(טז8ז \צ)

 1100817ה ןיב םיצבקה תרבעהל :ו1057 זז ₪ דא אא
 .אלמ לוקוטורפב וץא0:8510%41."ל

 תא ללוכה טקסיד תריציל שמשמ :סז5א דדי טז מא
 .חותיפה יבלש לכ תא הרבעש רחאל החתופש היצקילפאה

 רובע 1א5א5-ה תינבל שמשמ :שאס . א טז סא זוז פפא
 אס זס[ -ה לעש אוז זזג8אוא6-ה תכרעמ

 לע םג םושייל תונתינ שא0 3507ה לע תובתכנה תוינכותה
 !סק-11-ו אא יבשחמ
 ץאסוה551סא הז. 60 אואוז אא
 ?ץאס"ה לע םושייל םינתינ 16111-ב םימייקה תרושקתה יגוס

 ספ6אשז תחת םילוקוטורפו רוביח תורוצל רקיעב הנווכהו
 א.25 ןוגכ םייפיצפס םילוקוטורפ ביכרהל ןתינ ןכ ומכ .ודומהאמדהו
 םירוטלומא םג םימייק .(5אא) 18או לש תותשרל רוביח רשפאלו
 .(ךסמו ₪/₪) ז8או לש םינושה םילוקוטורפל

 ןתינו שא ₪5-232/423 יפ-לע תרושקת םאתמב תדיוצמ תכרעמה
 ינרוכניס רטשמב 9600 8410 דע לש תויוריהמב םינותנ ריבעהל
 דע לש תויוריהמב לעופה ימינפ אושאו ביכרהל ןתינ .ינורכניסאו
 תורשקתהה תלוכי אולמ תא לצנל ידכ .היצפואכ ,1200 ₪אזזכ
 תכרעמל תורשפאמה הנכותב תויצפוא רפסמ ןיקתהל שי ,תכרעמב
 .אלמ תרושקת רטשמב םיצבק ריבעהלו גצכ גהנתהל

 קאס 350 לע 6?/או תנכות
 תרשפאמה 280 3507ה רובע תפסונ היצפוא הזרכוה הנורחאל

 םיבשחמה לש בחרה קושב תומיקה תויראלופופ תונכות תלעפה
 תחת ('וכו םימושיי יללוחמ ,/1פ416:(1 ,םילילמת ידבעמ) םיישיאה
 וז היצפוא לע הזירכהב לטיגיד לש התרטמ .6/ א הלעפהה תכרעמ
 ךכבו ע"ה רובע עצומה תונכותה ןווגמ תא ביחרהלו רבגתל איה
 ןיב הנכותב רשק רוצילו םישמתשמה לגעמ תא ביחרהל
 - ץאס 3007ה ןיבל (לטיגיד לש ישיא בשחמ) אא1אמסש 100-ה
 .לטיגידב תומיאתה תרוסמ בטימכ

 | סו! 46 733 הילצרה ,הידכא תמוצ ,לטיגיד

 הנפד רדה ראו

 ק6 וה6₪2וה5 ₪

 61332 א'ת

<>--777 
 (25% סונובה

 (סונו

6). 

 ,מ"עב םיבשחמו םיט

 בולק סרנייד/הזיו/ט
" 
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 ןורתפכ הארנ תולוקלומב שומישח .קפסב תול + ה -/-.

 .חאוושחב רתוי ריבס

 יגולונכט דוכלמ
 -- - ךילחת לע השק

 יראניב ןיבולגומה = םיספדומ סוופ
 | - : "וגס-הרטלוא םו
 תוכרעמה ןווגמב .ךכל היח אמגוד הווהמ עבטה יביכרמ לע רש

 סדב ןיבולגומה ןיאטורפה .ולש בשחמה"תויומד רצקה יטפואה 5

 | ןצמח ימוטאל רושק - סיבצמ ינשב סייק .לשמל וא דחא ןורקימ |

 בשחמל הליבקמה תכרעמ רושק יתלב וא הטישב שמתשה

 דחאו ספא יבצמ לש תיראניבח הטישב לעופה ינרקב שמתשחל

 עדימ תרבעהב עבטה תא תוקחל ןתינש ןויערה ידכ דחוימב 'ת

 | םינעדמה תא קיטעמ רבכ תירלוקלומה המרב םהיצמאמש תור

 שמתשהל ולכויש םיפוצ סניא סח .המ ןמז זמ ירה .אבה סיִבש

 "ףדמח ןמ רשי" .תומייק תוינאגרוא תולוקלומב םיפוקסורקימ וע

 םכחותמו רקי א הסדנה ידי לע .דחוימב ןתוא ןנכתל ךרוצ היהי 6
 ו = תיטנג -טומ ךילהתה לו

 התת



 תויעוצקמ תוינכת

 הדיחיל 5 0 א
 0 50 0111 תפש
 86 \1  תפש
 5 הנוכמ תפש - א א
 / 5 ליחתמל הנוכמ תפש
 % 5 הרושב םיות 42 - תירבע
 " 5 וכו 0 וא ללוכ - תירבע
 / 9 5 (תילגנאב) םילילמח דבעמ
 5 0 (תירבעב) םילילמת דבעמ
 1 95 ו ו
 9 5 אסאוזסא

 , 90 זאפ אסא

 " 95 ינורטקלא ןוילג - שט אן(
 / 9 0 תירבעב )6 \1.6 - תיאלבט
 , 5 0 תירבעב יאלמ לוהינ
 "9 5 קוית - עט תו
 9 5 מ"בית , צו 0

9 5 6 

608 5 5 " 
 " 55 סצו א דוופ אא
 / 5 ןובשח תדמול

 1 הדיחיל 5 הטסקב םיקחשמ 5

 ו5 (י5511א:5) יאנפ יקחשמ

 1 וא אז 58

1 

5 
5 
% 

 / 5 ושא6סאצ ו

 " 5 "יקס השוע סרוה"
 , 9 5 טמ-חש
 5 הסיט תיצלומיס
 9 5 ד-א תואקתפרה
 5 יסרבר
 5 ללחה ישרפ
 520 הרהנמה
 5 ץפקמה ק'ג
 5200 ללחה אסכ
 90 ןמזה רעש
 5 ירבדמ רויס
 5 םיטובור תוברק
 5 םיבכוכה דימשמ
 5 רוחשה רוחה
 הלודגה השילפה

 יי

 לש תירוקמ תוירחא תדועת שורד
 מ"עב דיירטפמוק ןאוביה

 ית -

 די הוק ==. יזזד החד חה

 םייחל ץורימה
 לגנו'גה ירופיצ
 הניגל םישלופה
 ח'צח'צ
 תוחורה דיצ
 ידוושה חבטה
 תומיסח
 םיקנט תוברק
 םימיאה ךובמ
 ללחב םישקומ
 םידמימ 3- ב ףדרמ
 תוומה יעלות
 הפשאה יקלסמ
 םירואטמ
 ללחהמ םישלופה
 םינעיה תומחלמ
 םישקומ הדש
 ללחה תבשומ
 רחא בכוכמ רבח
 לגרמה
 עסרוואה לא
 (וחאעוה6) 11 וא

 לדגמה
 הינטירב לע ברקה
 םישיבכעהו סרוה
 טקירקו לובסיב
 סקירד ,סקימ ,סקיא
 הליל תסיט
 הפועת הדש
 וו
 שב-שש
 רחוסה
0 
 טקילפנוק יסקאלג
 סייטה
 גהנה
 תעלות -קפס
 ע,אזטא\
 500% אאא
7 
 0 א
 אא
 אהפסא
 /תן.אסמ'פ [.גוא

 כ םכ םכ -> תכ-> -> -* תל כ -2 -2 2-3

5200 

 םישרומה םינכוסה לצאו 03-280453.לט ביבא - לת 63 אבכוכ -רב ,דיירטפמוק תונחב גישהל

 הדיחיל 5 ץאו6
 " 5 נו
5 | 5 5 
 " 520 ואז
 " 5 צץ
 " 5 ווק 0 םססא
 55 וס אודו

5 5 
 " 5 0 או(
 0 520 15 0 דפ דווא6

 םורטקפס - ל םירפס

 5 8% סאו א 271.5 סא 561 אא א אוכ 28
 5 8 - 6אאפ זס חן.גצ סא צסטא 2א א
 % 7 - (הדיחיל) 3 וא ,2 ,ו תבשחמ
 58 5:6 אטא א א6וואמ גאס 60 0%

 16 8501011 60ואא א
 58 סצפא דווש 561 אטא
 58 א 0ווואש 60
 5 18: ה%צ ץא06 אאואוא6 סא דפ לא 56 אטא
 |88 ץאס6ו האואוא6 צסטא ?א 5זאוטא

 58 ו
 58 כס אס6א גאו 0 דוופ לא 5:זאוטא
 588 זוופ 56 שאו 6 או65 סאו אוסא

 52 אסי אז גאסוא6 צסטשא 5( אשא
 92 אג (וואש סו גאו דא 5,
 507 5/6 1 שאו 0% 1555 או וע
 0 ₪0 6:5 גאק הן.

 10% זוופ לא זז אטא

 דבלב 5 5 סייפרטניא + צא
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 מ"'עמ םיללוכ םניא םירלחלה  םי-------------------------

 קי -

 רושיא ןעמנה ידי לע ומלושי ראוד ימד

 הנפד רדה ראוד ףינס תועצמאב 7675 רפסמ

 ק( חוה6ה2וחפ ₪ ןיינעתהש יח לכל ןיזגחה
 33325 ד"ת 61332 אית

ְ 
 :דחוימ עצבמ ריחמב ישיא בשחמ לע יונמ תויהל ינוצרב ,ןכ

 (25% סונובה ,86.75 יתכסח) 15 לבקאו תונויליג 12 רובע 827 םלשא ם
 (סונוב 50% ,רמולכ) 36 לבקאו תונויליג 24 רובע 854 םלשא ם
 .(!!66% אוה סונובה) 60 לבקאו תונויליג 36 רובע 881 םלשא ם

 ,מ"עב םיבשחמו םישנא תדוקפל םילקש .....44-.5"ע קיש ףרוצמ ם
 .61332 א"ת ,33325 ד"ת

 בולק סרנייד/הזיו/טרכארשי סיטרכב םילקש ..----.םוכסב ינובייח ם
 ב

 -....... למ ןויליגב לחה ןיזאגמה תא וחלש אנא ם
2 

 ל. תרבותכ
 ... תיבב/הדובעב ןופלט 'סמ

 הרבח... ..4+איי*

 ןהכ תיגח תא שקבו 8 ,244391 ןפלט ךתוחונל

 ןתינש םיבושיחה תומכ הלפכוה ןורחאה רושעב
 ידמ - העברא יפ ןוקיליס תבכש ךותל סוחדל
 ליגו בבש לע סלכאל ןתינ סויכ .םינש עברא
 תחא הנש ךותב .עדימ תוסיפ ןוילימ עברמ רתוי
 .ןויליממ רתויל עיגהל הז רפסמ דיתע

 רודג ןיידע ,תאז םע .םילודגה םיבשחמה בור
 -ול יפלא ליכהל םהילע המושש ןוויכ ,ידמל םיל
 ןוסחיא ינקתַהל ףסונ ,םידרפנ םיבבש לש תוח
 -מו םתמצוע וליפא .בר םוקמ םיספותה םיינשמ
 לפטל תוקיפסמ ןניא הלא םיבשחמ לש םתוריה
 ןורתפל תושרדנ רשא תורידאה עדימה תויומכב
 תיתוכאלמ הנובת ומכ םימוחתב תוכבוסמ תויעב
 ךכיפל .היגולורואטמ וא םיטנאווק תקינאכימ
 ןיא .הל הכז בשחמהש תיליעה תימדת תורמל
 םיסדנהמהו םינרציה לש םדידל תקפסמ ותלוכת

 ]ו םיסנמה לע ריבכמל םילגעמ סוחדלו קוחדל םי
 .םהיבבש

 - לט: ה שהאמאמאשממשמממממטקש
 יגולונכט דוכלמב םירקוח ולקתנ ,הנורחאל

 ךילהת לע השקמה ,יטפואה לגה ךרואמ עבונה
 םיטפדומ םויכ .םיליגר םיבבש לש רועזמה

 "וגס-הרטלוא םיינרקב םיבבשה יבג לע םילגעמה
 יביכרמ לע רשאכ .תומוד תוקינכטב וא תויל

 רצקה יטפואה לגה ךרואמ םינטק תויהל לגעמה

 וא דחא ןורקימ ךרעב) הסיפדמה ןרקה לש רתויב

 הטישב שמתשהל ךרוצ שי .(רטמ לש תינוילמ

 ינרקב שמתשהל םיסנמ םיבר םירקוח .תרחא
 ידכ דחוימב תודקוממ סינוי וא םסינורטקלא

 םהיצמאמש תורמל תויפוקסורקימ תוינבת רוציל

 ירה .אבה םיבשחמה רוד יבגל רתויב םיחיטבמ

 םיפוקסורקימ ומכ .רוצייה ךרוצל שרדיש דויצה

 םכחותמו רסי אוה סהימודו םינורטקלא-יקרוס

 ד-טומ ךילהתה לש ותוליעיו ותויאדכש ךכ ידכ דע

, ", 
 יי

 ..++++++יייווצדדדירדידדדדיודדדדי

0-9 

 ןורתפכ הארנ תולוקלומ =. .- +. .(קששב :גווק

 .חאוושחב רתוי ריבס

 6 יראניב ןיבולגומַה
 תוכרעמה ןווגמב .ךכל חיח אמגוד חווהמ עבטה

 | סדב ןיבולגומה ןיאטורפח .ולש בשחמה"תויומד

 | ןצמח ימוטאל רושק - םיבצמ ינשב םייק .לשמל

 | בשחמל הליבקמה תכרעמ - רושק יתלב וא

 דחאו ספא יבצמ לש תיראניבה הטישב לעופה

 עדימ תרבעחב עבטה תא תוקחל ןתינש ןויערה

 םינעדמח תא קיטעמ רבכ תירלוקלומה המרב

 שמתשהל ולכויש םיפוצ סניא סח .המ ןמז הֶאִמ

 "ףדמה ןמ רשי" .תומייק תוינאגרוא תולוקלומב

 | הסדנה ידי לע .דחוימב ןתוא ןנכתל ךרוצ חיהי

 \ תיטנג



1 
 תויעוצקמ תוינכת

6 30 
 1/0111 תפש
 86 \1 תפש
 ווכמ תפש - א.
 ליחתמל הנוכמ תפש
 ררושב םיות 42 - תירבע
 ו 0 ₪ ללוכ - תירבע
 ילגנאב) םילילמח דבעמ
 וירבעב) םילילמח דבעמ
 וז ו
 אסאוז סא
 ד פפאסאכ

 לקלא ןוילג - 6
 עב שש6 1.6 - תיאלבט
 תירבעב יאלמ לוהינ
 קוית - עט תוומ
 מ"בית ,טט 30
6 
 6008 א
 יצא דו א
 ןובשח תדמול

 [םייפרג בשחמ יקחשמ | יפרג בשחמ יקחשמ

 הטסקב םיקחשמ 5
 5511א1:5) יאנפ יקחשמ
 א

 ושאסהאצ

 יייקס השוע סרוה"
 טמ-חש
 הסיט תיצלומיס
 ד-א תואקתפרה
 יסרבר
 ללחה ישרפ
 הרהנמה
 ץפקמה ק'ג
 ללחה אסכ
 ןמזה רעש
 ירבדמ רויס
 םיטובור תוברק
 םיבכוכה דימשמ
 רוחשה רוחה
 הלודגה השילפה

 לש תירוקמ תוירחא תדועת שורד
 מ"עב דיירטפמוק ןאוביה

 וו 6 166ל77' 89699760) \000 א ₪

 ו ו (
 .,.++++יייייייצייי'ויייו''

 ם אזא 004 אצ שסשאו שצפ ₪6 0, .
 יו וה יויו וו

 ריי 060ם ם.040 ,0-א-106/160-0.(/0 6
1 
6% 

 ם טס ב
 ...+יייצרדד'י*

 ו, ם ב ביזוי ב 606211 אסם סא <6' שש ,א 6619"

 ₪ א שש 00 06 ו א ב סשצ ₪86 + 0 2: םם אש 56% א? אש 51 (000 52618 שב %57) ְי ם אב 028 א ל ו 66 96 (6% -- תי / ם א60ם 5018 א 96 1 אש 09 66004 (טב א %9910)

 ----הההב27ה7הההההחההחההההה<

 2% צא 9

 24 טאו םאחנטט' אם.ו =.וח-א6

 ב
6% 

 ,ש= +
- 

 סס\6
 א( 1

 ₪066 5292 סאסא( 66% אש <
 106 אש 60%\4 06 42% ₪006( אש

 כס 06 גאו 08 זו לא

 וו 5[ אא א < סאץאוסא

 שא פי אפז גאסוא6ס צסוא אא

 אוא(ווואש < 05 גאכ 1 5(

 56[ אונא אא 215551 ₪1 צץ

 0 0 %/5 א[ הוי[ 6 5

 זס זזופ א אא
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 טקילפנוק יסקאלג
 סייטה
 גהנה
 תעלות -קפס
 עאזטא
 500% אאא
 ו
 60 סא
 הא 65: סא

 אסא

 כ יס את את את את את את את את כ כ כ ב 5 4 = 2. ג -ג -= = ב /5ו.אסא'5 הוא
 מ"'עמ םיללוכ םניא םיריחמה

 םישרומה םינכוסה לצאו 03-280453.לט ביבא - לת 63 אבכוכ -רב ,ריירטפמוק תונחב גישהל

 ,....00 שמא 6-00 :

 = "רדרקדקרחרחחחחחח

 1**024=- ד *

 והמכו המל :סייגולויב סיכשחמ

 ןתינש םיבושיחה תומכ הלפכוה ןורחאה רושעב

 ידמ - העברא יפ ןוקיליס תבכש ךותל סוחדל
 ליגו בבש לע סלכאל ןתינ סויכ .םינש עברא
 תחא הנש ךותב .עדימ תוסיפ ןוילימ עברמ רתוי

 .ןויליממ רתויל עיגהל הז רפסמ דיתע
 "ודג ןיידע ,תאז םע ,םילודגה םיבשחמה בור

 -ול יפלא ליכהל םהילע המושש ןוויכ ,ידמל םיל
 ןוטחיא ינקתהל ףסונ ,םידרפנ םיבבש לש תוח
 -מו םתמצוע וליפא .בר םוקמ םיספותה םיינשמ

 לפטל תוקיפסמ ןניא הלא םיבשחמ לש םתוריה
 ןורתפל תושרדנ רשא תורידאה עדימה תויומכב
 תיתוכאלמ הנובת ומכ םימוחתב תוכבוסמ תויעב

 ךכיפל .היגולורואטמ וא םיטנאווק תקינאכימ
 ןיא .הל הכז בשחמהש תיליעה תימדת תורמל
 םיסדנהמהו םינרציה לש םדידל תקפסמ ותלוכת
 לע ריבכמל םילגעמ .סוחדלו קוחדל םיסנמה

 יקצליפמוק באז

| 
 יגולונכט דוכלמב םירקוח ולקתנ ,הנורחאל

 ךילהת לע השקמה ,יטפואה לגה ךרואמ עבונה

 םיטפדומ םויכ .םיליגר םיבבש לש רועזמה

 "וגס-הרטלוא םיינרקב םיבבשה יבג לע םילגעמה

 יביכרמ לע רשאכ .תומוד תוקינכטב וא תויל

 רצקה יטפואה לגה ךרואמ םינטק תויהל לגעמה

 וא דחא ןורקימ ךרעב) הסיפדמה ןרקה לש רתויב

 הטישב שמתשהל ךרוצ שי .(רטמ לש תינוילמ

 ינרקב שמתשהל םיסנמ םיבר םירקוח .תרחא

 ידכ דחוימב תודקוממ סינוי וא סינורטקלא

 םהיצמאמש תורמל .תויפוקסורקימ תוינבת רוציל

 ירה .אבח םיבשחמה רוד יבגל רתויב םיחיטבמ

 םיפוקסורקימ ומכ .רוצייה ךרוצל שרדיש דויצה

 םכחותמו רקי אוה .סהימודו סינורטקלא-יקרוס

 "טומ ךילהתה לש ותוליעיו ותויאדכש ךכ ידכ דע

 ןורתפכ הארנ תולוקלומב שומישה קפסב תול

 חאוושהב רתוי ריבס

 יראניב ויבולגומה

 תוכרעמה ןווגמב .ךכל חיח אמגוד הווהמ עבטה

 סדב ןיבולגומה ןיאטורפה .ולש בשחמה"תויומד

 ןצמח ימוטאל רושק - םיבצמ ינשב םייק .לשמל

 בשחמל חליבקמהח תכרעמ רושק יתלב וא

 דחאו ספא יבצמ לש תיראניבח הטישב לעופה

 עדימ תרבעהב עבטה תא תוקחל ןתינש ןויערה

 םינעדמח תא קיסעמ רבכ תירלוקלומה המרב

 | שמתשחל ולכויש םיפוצ סניא סח .המ ןמז האמ

 "ףדמה ןמ רשי" .תומייק תוינאגרוא תולוקלומב
 הסדנה ידי לע .דחוימב ןתוא ןנכתל ךרוצ היהי

 תיטנג



 ו -]--2720

 הזכ ןונכתל אמגוד אוה ירלוקלומה גתמה

 -לומ איה ולעוהש תויטרואיתה תויורשפאה תחא

 תוטושפ תולוקלומ המכמ היונבה ,תבכרומ הלוק

 דחא ןוויכב וז הלוקלומ ךרד סרז תרבעה .רתוי

 ןמחפ ימוטא לש םידדוב סירשק תפלחהל סורגת

 ךופהה ןוויכב םרזה תרבעה .םילופכ םירשקב

 תצובק .םתומדקל ןמתפה ירשק תא ריזחת

 םיישממ תונויסנב הלחה רבכ רגצמ לש םינעדמה

 תובוכרת יתש ליכי גתמה .ירלוקלומ גתמ תיינבל

 םורתל תלגוסמ תחאהשכ ,תויתוכאלמ תוינאגרוא

 םורגת וז העפות .םלבקל הינשהו סינורטקלא

 המודב ,דחא ןוויכב קר רובעי םרזהש ךכל

 תמושתל הכוזה רחא אשונ .תילמשח הדוידל

 ירלוקלומ ןורכיז ןקתמ אוה םינעדמ לש םביל

 תלוקלומב םייקה ןורקע ותוא לע לעפי הזכ ןקתמ |

 ירשקו םינוטורפ ןוסכיא ידי לע "תרכוז"ה ..א.נדה

 רישכמ סג ךמתסי ,ירלוקלומה גתמה ומכ .ןמימ

 לש ומוקמ יוניש הז הרקמב - םיבצמ יוניש לע הז

 רדעיה וא תואצמהל םאתהב הלוקלומב ןוטורפה |

 ןמ רתוי טושפ ףא הז ןויער .הכותב היצמרופניא

 -ישב לועפל חכירצ הניא הלוקלומהש ןוויכ .,גתמה |

 .תורחא תולוקלומ סע ףות

 םירקוחה ינפב תדמועה רתויב השקה היעבה

 וא .וז םע וז "רבדל" תולוקלומה תא "דמלל" איה

 תחא הבושת .וזל וז תולוקלומה תא רבחל דציכ

 -בכבכ תוכילומ תולוקלומב שמתשהל איה ךכל

 ויקלח תא ורשקיש ,חהלא "םילבכ" .םירשקמ םיל

 ויקלח סע בשחמה לש רתויב סיריעזה םיימינפה

 דע תולדגו תוכלוהה תולוקלוממ ובכרוי ,םיארגה

 -יגרה םיינוציחה תכתמח יקלחל תורשקתמ ןהש

 .םיל |

 םירוטסיזנרולו תודויד תורציימ תוירטקב

 תולוקלומה .יגולויב וניא ולא םינקתממ דחא ףא |

 אלו םייטטניס םיעצמאב הנרצויתו הננבית

 סצע ךא .ןולינ יברג גוזמ רתוי תויעבט הניהת
 תררועמ תיעבט תכרעמ הקחמ ןונגנמהש הדבועה

 ינבאב ןומטה לאיצנטופה תא רוקחל םינעדמ

 -ירבב .םיניאטורפה - םמצע םייחה לש ןינבה

 תבכשכ סיניאטורפב םויכ רבכ םישמתשמ הינט

 ףילחתכ ,םיילמשח"ורקימ תוחולב הטושפ דודיב

 הארנה יפכ םה םיניאטורפהש תורמל .ןוקיליסל

 ,ןורכז ןקתמ וא גתמ שמשל ידכמ ידמ םייטיא

 "תרגסמ" תינבל םהב שמתשהל היהי ןתינ

 -לומ םיגתמל רוביח תודוקנ לולכתש .בשחמה
 לש יתימאה םנורתי .םדא ידי השעמ םיירלוק

 תא ביכרהל האלפומה םתלוכי איה םיניאטורפה

 -יש ןיאטורפ תפטעמ לעב סוריו ,אמגודל .םמצע
 וקרזי רשאכ שדחמ ומצע תא הנבי ,םיקלחל קרופ
 הנחבמ ךותל ויקלח

 ,תולוקלומהו םיניאטורפה וננכותיש עגרב

 .תיטנג הסדנה לש תוקינכטב םרציל היהי ןתינ

 ללגב ,םימלש םיבשחמ רצייל ולכוי אל תוירטקב |

 ,םירוטסיזנרטו תודויד רצייל ולכוי ךא ,םהידממ

 וחתפ רבכ גנורוו ןו'ג ותימעו רילא'קמ סמי'ג
 ידכ ןיאטורפ יבג לע ףסכ סיסר תחנהל הטיש

 ךכב האור רילא'קמ .ךילומ יניאטורפ רמוח רוציל

 בלשיש ,רתויב ריעז ןקתמ חותפב ןושאר בלש

 ןקתמ .םיליגר םיילמשחו םיינאגרוא םיביכרמ |
 יבג לע םיפסונ םיביכר 100,000 סוחדל לכוי הזכ |

 הווהי רילא'קמ ירבדלו ,םויכ םישענה םיבבש

 תרהט לע רישכמ לש ותינב ינפל םייניב בלש
 תולוקלומה

 ןקתמ חותפ לע רילא'קמ דבוע 1981 זאמ
 סירוויעל רשפאל ותמלשה םע לכויש ,ריעז

 ליתשהל וחילצה רבכ םירחא סינעדמ .תוארל

 םירוויע םישנא לש חומה תפילקב תודורטקלא
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 ןיחבהל םהל רשפאלו םיבצעה תא תורגל ידכ

 תולודג ולא תודורטקלא .םישטשוטמ םיללצב

 תולולעו ,םידדוב בצע יאת לע עיפשהל ידכמ ידמ

 חרואב הנידעה חומה תמקיר תא תורגל ףא

 10,000 לש ךרעמ תונבל ןנכתמ רילא'קמ .ןכוסמ

 תבכשב ןגומה ןיאטורפב ופוציש תודורטקלא
 וחדקי םינורטקלא ןרק תרזעב .הקיקד קיטסלפ

 ןיאטורפה תא ףושחל ידכ קיטסלפה יופצב םירוח

 תיברתב לבטוי ןקתמה .תודורטקלאל לעמש

 לא קר ודמצי רשאו ,םירבועמ וחקלנש בצע-יאת

 ןקתמה לתשוי רשאכ .םיפושחה ןיאטורפה ירוזא

 לא םיירבועה םיאתה ורבחתי ,חומה תפילקב

 תילטיגיד היזיוולט תמלצמ .היארה זכרמ ינובצע

 .ןקתמה לא תילטיגיד הנומת רדשת ףוגל צוחמ

 לש וחומב הנומת רוציל םידדוב םיאת הרגי רשא

 ,רתויב ךבוסמ עמשנ ךילחתהש תורמל .רוויעה

 ןכומ היהי ןקתמהש הווקמו ימיטפוא רילא'קמ

 .יחתכונה רושעה םות דע

 פ"ומ ישעמ הנובת

 רילא'קמ הפוצ הזה רושעה תולובגל רבעמ

 ךותב לתשוי םלש ירלוקלומ בשחמש תורשפא

 חולישו ףוגה דוקפת לע חקפל לכוי אוה ;חומה

 הבשחמה איה תוחפ אל תקתרמ .חומה ןמ תותוא

 לכוי יכ דע חתופמ הכ היהיש ינאגרוא בשחמ לע

 הלאשה תררועתמ ןאכמ .ומצע תא לפכשל

 היהת וז .אל וא יח בשחמה סא ,תענמנ יתלבה

 הרירב תועצמאב אל החתפתהש ,היצנגילטניא

 תועצמאב אלא ,םדאה חתפתהש יפכ ,תיעבט

 ידכ הלש בושיחה חוכב שומיש ךות ,חותפו רקחמ

 דיתעב שחרתי ,ןבומכ ,הז לכ .המצע תא רפשל

 .קוחר קוחרה

 .תכלה תוקיחרמ ויתויחתב דדוב רילא'קמ

 תוורשפאה לע תורעשהב קוסע אוה דועב

 לע ויתימע ןיידע םיקבאנ ,ויב-יבבשב תונומטה

 עונכשבו ,טושפ ירולוקלומ גתמ לש הטילשו חותפ

 הקינורטקלאורקימ לש ססובמה ינקפס םלוע

 תיגולונכט .בל .תמושתל םייואר .םהיצמאמש

 ידעצב תמדקתמ הצחמל"םיכילומהו ןוקיליסה

 "רואה םוחתב םיקסועה םילקתנ םויכ רבכו ,קנע

 םהיתונויער תא גיצהל םאובב םיישקב ינאג

 תמוח" תא ורפל םתוסנבו םיינכפהמה

 בשחמה לעו סויה יסדנהמ לע הניגמה "ןוקיללשה

 -הש ןכתיי .ינאגרואה בשחמה ינפמ ינורטקלאה

 דרוא הימיכ ןיבל הקינורטקלאורקימ ןיב גוויז

 אקווד אלא ישונא בשחמ תריציל איבי אל תינאג

 ..ינויב םדא ,בשחוממ סדא תריציל
 ילמשח רישכמ לכ ומכ הארנ אוה ,ץוחבמ

 ירוחאמ ךא .ללכושמ סיכ-בשחמ וא ,םכחותמ

 "מב .ירמגל הנוש בשחמ רתתסמ וז הליגר תוזח

 םכותב םיקיזחמה םיליגרה קיטסלפה תוחתול סוק

 תיכוכז תוחול ןאכ םנשי ,םיריעז ןוקיליס יבבש

 תוארנ-יתלב תובכשב םיפוצמה רתויב םיקיקד
 תורוצתב הזל הז םירושקה .,םיניאטורפ לש

 -ורפה הכבשה-השעמ ךותב .תובכרומ תוישיבג

 תוארקנה .תוינגרוא תולוקלומ ויהי ןידעה יניאט
 "מו .ילמשח םרז לש ועגמל תודקרמה ויב-יבבש

 ןהשכ .והנשמל דחא הצקמ ןמימ ימוטא תוריבע

 .תורשייתמ וא תולתפתמ
 תוריבעמ .תורוצו תומוקמ תפלחה ידכ ךות

 -ושמה םילגעמל המודב היצמרופניא תולוקלומה

 ןטק לדוג רדסב רבודמש ןוויכ ךא .םיליגרה םיבל

 תולוכי ןה .תדדוב הלוקלומ לש הלדוג ,רתויב

 םיבבשל שרדנה ןמזה תינוילמב בושיח עצבל
 הלא תולוקלומ :ףסונ רבד .םויכ רתויב םיבוטה

 סירוטסיזנרט .תודויד לש םהידיקפת ועצביש

 רושפ תוירטקב ידי לע תורצוימ ,םיילמשח םולבכו

 לע הכאלמה תא עצבל וננכותש ,ילוק-יא ןזמ תוט

 רמול ןתינ טעמכ .המיאתמ תיטנג הסדנה ידי

 יח בשחמהש
 םיוטמ ןבומב זינוידבדעדמב ןאכ רבודמ םאה

 דועב קר םייק היהיש רבד לכל סחייתנ םא .ןכ

 ירה .ינוידב עדמ לאכ םינש הרשע שמח וא רשע

 הרדגהל טלחהב םיאתמ ינאגרואה בשחמה

 שחרתיש דיתעל ןיתממ וניאש ,םינעדמ ףמוק

 בשחמה לש ותכיפה לע םויח רבכ דקוש ,ומצעמ
 םילגעמה םיכלוה עודיכ .תואיצמל ינאגרואה

 רתויו רתוי סינטק םייהנו םיבשחמב םיבלושמה

 וקלומ לש לדוג רדסל ועיגי וב סויה קוחר אלו

 תולוקלומב שמתשהל רתוי ינויגה אל םאה .תול

 זןמצע

 ינאגרוא-ויבה בשחמה

 םיניאטורפו תולוקלומב תוכתמו ןוקיליס תפלחה

 ללחל וסחדיי תודיחי רתוי :םיבר תונורתיל איבת

 םיברו םיריהמ םיבושיח רשפאיש רבד רתוי ןטק

 עדמה .רתוי

 נס לדוגב בשחמ הפוצ ןוטגנישווב ב"הרא יצ

 יפ הלוע ולש ןורכזה תלוכיש

 לש רקחמ"תדבעממ .רט וק טסורפ ן

 בקועמ רטמיט

 םסידממ .םויכ םיבשחמ לש וז לע ןוילמ הרשע

 הברה הנטק היגרנא תכירצ םג םתועמשמ םינטק
 םילוז ויהי בשחמה הנבי סהמ םירמוחה רתוי

 תספדהל שרדנה םכחותמה דויצהמ הברהב

 םיליגר םיבבש לע םילגעמ-ורקימ

 ןתינ סא ףוסבל תוירטקב

 לש ופוסבו

 ידי לע ורצויי רבד
 ;פכשל םילגוסמה םיניאטורפב שמתשהל היהי

 ₪ --------- לטשהחמ
 ה

 היהי רשפא ,בשחמה דלש תריציל ,םמצע תא

 וחתופיש עגרמ .רוציה"וקמ קלח לע רתוול

 ומצע תא בשחמה ביכרי ,םימיוטמ םיביכר

 דדוע רויביבבש לש םוצעה לאיצנטופה

 בשחמ חותיפל םהיצמאמ תא תונפהל םינעדמ

 בלשב ןיידע תאצמנ הדובעה בור .ינאגרוא

 רפסמ ךא .טוטרשה חול יבג לעו יטרואיתה

 -יטבה סיקלחה תא תונוב רבכ םינעדמ תוצובק

 ענכשלו ירשפא רבדה יכ חיכוהל הרטמב .םייס

 ירשפא ןקתמ .ףמאמה תויאדכב סינקפשה תא

 יגולה גתמל המודב) ירלוקלומה גתמה אוה דחא

 | ר 0 לש בצמ לע הארמח םיינורטקלא םיבשחמב

 | חתמ לש ותואצמה וא ורדעיה ,המאתחב וא .1
 שמח ךותב סלשוי גתמחש הפוצ רטרק .(ילמשח

 -רבינואמ רגצמ טרבור יאמיכה .תואבה סינשה

 | גתמה תא גיצת ותצובקש ןעוט יפיסיסימ תטיס

 | םישדוח רפסמ דועב רבכ הלש

 ןקתמ חותפ לע םידבוע סירחא סינעדמ

 טיב) הטיפ ןסכאתש הלוקלומ .ינאגרוא ןורכיז

 רילא'קמ סמי'ג ןעדמה .היצמרופניא לש תדדוב

 | םיירשפא םימושיי רחא שפחמ +או\ .תרבחמ

 | היהי ןתינש הלאכ סחיניב .םיירלוקלומ סינסתמל

 | :בגמ ילעב וא סירוויע םישנא לש סחומב לותשל

 לעב אוה .ויתימע ירבדל .רילא קמ תורחא תול

 | הכ באושה הז םוחתב רתויב םדקתמהח ןוזחה

 "טועה סינימאמ .תאז תורמל .ןוימדה ןמ הברה

 ובלשב בלשיש הז קתרמ םוחתב סיק

 | םחש .תיטנג הטדנהו רועזמ-ורקימ םימדקתמה

 | תיגולונכט הכפהמ ףס לע סידמוע



 ומכ ,תוינאגרוא תולוקלומב שומיש לש ןויערה
 םשה וב קבד דימ רשא - םיבשחמ רוצייל ,םינובלח
 ואר רשא ,םיחמומה בור ידי לע החדנ - בבָשויב
 - הזמ עורג וא ,תילבה תיעדמ היצלוקפסכ ותוא
 הסדנהב תוריהמה תויוחתפתהה לבא .הרומג התודב
 בלל הנומאה תא תואיבמ ,הקיזיפו הימיכ ,תיטנג
 .םינקפסה

 רדגב ןיידע אוה םייטתניס םינובלח רוציי"
 רקחמה להנמ ,רָמְלּוא ןיִוָק הדומ ",ינוידב עדמ

 דחא היה אוה .סֶקְנִג תרבחב ןיאטורפ תסדנהל
 םימיה ןמ םויבש ונימאה רשא םינושארה םינעדמה
 ,םיבשחמ לש םילגעמל תולוקלומ ךופהל היהי ןתינ

 םייושע םיבבש יבג לע םילגעמ סיפדהל םוקמב

 היהת וז" ,ותעד לע דמוע אוה ",לבא" .ןוקיליס

 והשימ רשאמ רתוי םדקומ ,בורקב תיעדמ הדבוע
 ".ותעד לע הלעמ

 תרבחב םינעדמ תצובק שארב דמוע רמלוא
 תרזעב המקוה רשא ,גרובסרתייג היגולונכט"ויבה
 םשל ,רלוד ןוילמ 16.5 ךסב דיִלֶא תרבחמ קנעמ
 ךיאו ,ןיאטורפב שומישל םיכרד שופיחו רקחמ
 םימייק םניא רשא םיישומיש םירצומ ונממ קיפהל
 ךוד תוארל לוכי ינא" :רמוא אוהו .יח םזינגרואב
 ילעב םיבשחמ תונורכז רבעל הליבומה הלולס
 ".ןויגיה ילגעמו ןורכיז

 המיכסמ םינעדמ לש הלדגו תכלוה הצובק
 איה ירלוקלומ בשחמ תיינבש ,רָמְלּוא לש ותעדל
 המייקתה רבוטקואב .עוציב תב ףאו - תירשפא
 תימואלה ןוקה תוסחב ,םימי העברא תב הדיעו
 לש הטיסרבינואב ,םיימיכ םיבשחמ אשונב ,עדמל
 וילא ךשמ הז שגפמ .סל'גנא"סולב הינרופילק
 םכותבו ,םלועה יבחרמ םינעדמ השימחו םישולש
 ומכ תורבח יגיצנ ןכו ,ןָמְנייָפ דר'ציר לבונה-יאקיסיפ
 ומכ ,תורחא תורבח .טטנמורטסנוא סאסקטו ,טנופוד
 רחא בווקמ תובקוע ,לָּבו זו" ,סֶקוריִז ,מבי
 .תויוחתפתהה

 הינרופילק תטיסרבינואב םינוידהש תורמל

 ,היעבה םע םינעדמה ודדומתי וב ןפואב וזכרתה
 ומיכסה ,םייוסינ תואצות חווידב רשאמ רתוי
 ונביי םנמוא דיתעבש םיפתתשמהמ םיבר םהיניבי
 דדומתהל לכונש העינמ לכ ןיא" .םיימיכ םיבשחמ
 -ןעדמו גולויב ,דרְנוק לֶקיִמ רמוא ",תויעבה םע

 .הדיעווה

 םיבשחמב הברה תוגיינעתהה תא ררועמש המ
 "ודימב רשפאתתש המישרמה הרעזהה וז ,םיימיכה
 ולכי תומדקומה 70"ה תונשב .בשחמה לש וית
 םינותנ לש תויביס 1000 קר ןסחאל םיבשחמ ינרצי
 הלאכ םיבבש םילוכי וישכע .ןורכיז לש בבש לע
 לכ לכוי 80"ה תונש ףוסבו ,תויביס 256,000 ליכהל
 םנמוא .עדימ לש תויביס ןוילממ רתוי ליכהל בבש
 לגעמ"תויופיפצב לפטל ולכוי  הצחמל"םיכילומ
 םיפוצה בשחמ יסדנהמ שי ךא ,תובורקה םינשב
 לש ותלוכי לובג הצקל םיבבשה ועיגי דיתעבש
 .ןורכזה

 םיבשחמל תולוקלומ תכיפהל הנכהה תדובע
 םילקימיכב םייוסינב םיקסוע םינעדמ .הלחה רבכ
 לש הלא ומכ ,תוילמשח תונוכת םיגיצמה םיינאגרוא
 *יכה לכ ואצמנ אל ןיידע ךא .בשחמה יקלחמ המכ
 "מתשמ םהב םיביכרמה יוקיחל םישורדה םילקימ
 זֶתנקל תוחפל ךרוצ היהיש ךכ ,בשחמ תיינבל םיש
 .םהמ המכ

 "יה תא שורדת הלא םיביכרממ בשחמה תיינב

 לנגראממ דחאו ,עייָטְס"ןייוו הטיסרבינואב בשחמ

 ירחא םוטא ,תושדח תולוקלומ ץבקלו ףוטאל תלוכ

 התואל םיקוקז ונא" .(דוחל םוטא לכ :וא) םוטא

 "יה ומכ ,תונטק תולוקלומ ךרוצל תלוכי לש הדימ
 ",םויה יפוקסורקאמה םלועה םע ונל שיש תלוכ
 .טקָ ומ ,רָמְלּוא רמוא

 רבעל םינעדמה םינופ ,תאז תושעל ידכ
 םייטנגה םינפוצה תרמה ידי לע .היגולונכטויבה
 םה ךכ - םייחה םימזינגרואה לש א"ב םימושרה
 םילקימיכה הנבמב טולשל ולכוי םה - םינימאמ
 .םינושה

 הכורא המישמ היהת וזש ןוחטבב רמול רשפא

 "עבה הניהת המ עדנ אל" .םיבר םיצמאמב הכורכה
 רשא דע ,ילקימיכה בשחמה רובע תויסדנהה תוי
 תוכרעמה לש ןתלועפ תא םיגולויבה ונל וריבסי
 ,ישילשה סיִרָפ'ָג .פ דנומייר ןייצמ ",תויגולויבה
 .הינבליסנפב רֶנְדיִוְו תטיסרבינואב הסדנהל רוספורפ

 רקחמ ,הילותיחב ןיידע וז הדובעש תורמל
 לש םביל תמושת תא תובשל ליחתמ בבָשּויּבה

 הקינעה אז .ןומימ תגשהל קבאנ ןיידע אוה
 ומצעב סייג אוהו 5 285,000 ךסב םיזוח ותרבחל
 ריילאקמ לש ותולדתשה .םיפסונ 5 0
 לע דבועש ימ לכל התע תמלתשמ ןוטגנישווב
 ,קוח ןוקית עיצה ןוטְלָקְס קייִא רוטנס .בבשויבה
 *לומ םיבשחמ ונממיש ,רקחמ תונרק דוסייל ארוקה

 ,קוחל ךפהיל החילצה אל ותעצהש תורמל .םיירלוק
 -ייורפה תונכוס לע ץחל תלעפהב העפשה הל התיה
 -מאה הנגהה דרשמב םימדקתמ םירקחמל םיטק
 רקחמל רתוי הבו בל תמושת קינעתש ,ינקיר

 ןומימל תיארחאה ,(כ48>) וז תונכוס .בבשויבה

 ,תינאקירמאה הלשממה לש לעה"יבשחמ תוינכות
 םהב ךומתל ,בבשויב לש םיטקייורפ התע תשפחמ
 תנשב הזכ רקחמ ןממת איהש ןכתיו ,וז הנשב
 .1985 םיפסכה

 זושמ ריילאקמ ,םורזל ףסכה ליחתי םנמוא םא
 בשחמ לש סופיטבא תוגבל תורשפא היהתש ענכ
 ומכ ,םירחא םירקוח ".הז רושע ךלהמב" ירלוקלומ
 ורבחתי םיקלחהש בשוח ינא" :רתוי םיריהז ,דרנוק
 ןיינעב תוילשא יל ןיא לבא ,םלשומ ספיקפל ףוסבל

 רודכ
 קב |

 ןתינו מבי לש ישיאה בשחמל הבתכנ תינכותה

 .הז בשחמל םימאותה םיבשחמה לכ לע הצירהל
 .דחא ןקחשל סינט וא שווקס איה תינכותה םש
 :בתכ .ריק לומ קחשמה דחא ןקחשל דעונ קחשמה

 ביבא-לת ,רמות ליג
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 שוות 3 6ד ₪5 7 ה תו תוגנשל דציכ
 600/600 יררטח יכשחמכ

 יררה ןושמש

 ,תויתואה .םינוש 611807888 128 םע עיגמ יראטאה בשחמ

 .אסאו"ב ןרציה ידי לע םיבורצ םלוכ םימכסומה םינמיסהו םירפסמה
 התרזעב רשא ,הטיש אוצמל בייח ולא 6וא-ב קפתסמ וניאש ימ
 ריבסהל ותרטמ הז רמאמ .ונוצרכ (םיוות) 618-ה תא תונשל לכוי
 לכונ דציכו ,בשחמה ןורכיזב םמוקימ ,םיוותה תרוצ לע תצק
 .ונכרוצל םמיאתהל

 םיוותהמ דחא רשאכ גצמב בטיה ןנובתמש ימ .6:זא"ה תדוצ
 רמולכ ,תודוקנ 848 לש עובירמ יושע 6118"הש הלגי ,וילע ספדומ

 כ"הס ,תודומע 8-ו תורוש 8 לש עוביר בשחמה שידקמ ות לכ רובע
 <- האבה הטישב תספדומ לשמל 4 הרפיסה .תודוקנ 4

 -עבש ידכ ,ותושרל דמועה עובירה לכ תא לצנמ וניא בשחמה
 רבכ לכה .הזב הז ועגי םיוותהש ילב ות די לע ות סיפדהל לכונ הדוב

 דציכ ;דבלב 0"בו 1-ב אלא תורוצב ןיחבמ וניא בשחמהש םיעדוי
 -וסמ רויצבש תורושה זתויראניב תורפסל הרוצ אופיא בשחמה ךפוה

 ,לאמשל ןימימ םירפסמב תונמוסמ תודומעה וליאו 7-ל דע ס"מ תונמ
 רפסמ תבצה .ונימילש רפסמהמ לופכה ,רפסמ רוט לכל רשאכ

 וילע 888 הצירטמב הדוקנ וזיא בשחמל תרמוא הרוש לכל הדומע

|[ 

 22% 4-2 = 22 22 ב0

 רפסמ הדומע תא ריאהל בשחמה לע 1 רפסמ הרושב המגודל .ריאהל
 ,אופא עדוי בשחמהו 12 אוה תודומעה םוכס ,8 רפסמ הדומעו 4
 קילדהל וילע ,12 םוכסה הלש הרוש ריאהל וגממ םישקבמ רשאכש

 לשמל 4 רפסמ הרושב .ןימימ תיעיברהו תישילשה תוצבשמה תא
 תישישה ,תיעיברה ,תישילשה תוצבשמה םה תוראומה תודוקנה
 :םוכיסל .108 כ"הס רמולכ 64,32,8,4 םירפסמה םהלש תיעיבשהו

 לכל (הרוש לכל פוד 8 לש תורוש 8) ןורכיזב 8 גצדמפ םנשי 6118 לכל
 םוכס ,ריאהל שי םתוא תוצבשמה יפל הלוכת הנשי דפ
 ךכב רייצלו ,אל ולאו ריאהל תודוקנ וליא בשחמל רמוא תוצבשמה
 .61גפ0דפ"ה וא ותה תא

 שי ,רמולכ ,םיות 128 םנשי יראטאב .6ז1א"ה םיאצמנ ןכיה

 61וא"הו רחאמ .(8א1024=128) םרובע ןורכיז יאת 1024-ב ךרוצ
 תבותכב .ןורכיזה תפמ תרזעב םתוא אוצמל לכונ ₪0%"ב םיבורצ

 תויתואה ,תויפרגה תורוצה תא בשחמה ןסחאמ 58367 דעו 4
 םירפסמה תונשל ונילע ,618-ה תא תונשל תנמ לע ;םירפסמהו
 ןכלו ,אסא| תונשל רשפא יא ךא ,ולא ןורכיז יאת ךותב םיאצמנה

 תפסונ היעב .םתונשל םשו ,8ג א"ל 6118-ה תרוצ תא ריבעהל ונילע
 רשפאי רשא 68"ה תנסחאל הזכ םוקמ אוצמל איה ונינפל תדמועה
 םשל ןינוצר וניאש יוניש ינפמ םהילע ןגהל ךא ,הצרנשכ םתונשל ונל
 תווט ףוס לש ןייצמה םוקימ לע תחקפמש 106 תבותכב שמתשנ ךכ
 תאו דסק אומאוספצ 4 ארקנה דיקפת 106 תבותכל .ןורכיזה
 לש ןוילעה ולובג והמ בשחמל תנייצמ וז תבותכ תלוכת .סס 858
 התועמשמ ,תבותכב הדיחי לש יוניש לכ .תוינכותל יונפה ןורכיזה
 דירוהל ונילע מעדיפפ 1024 ונמצעל רומשל תנמ לע .(8צדמ 256) דומע

 ןורכיזב תבותכ דוע .5-ב דירונ ןוחטיב רתייל ;4-ב תאו ד02"ה תא
 וז .סאא פגפט ץסזאדפח וא 6א-ה לש ןייצמה איהו ,ונל השורד
 .6!זא"ה תא אצמי וב םוקמל בשחמה תא תנווכמ רשא תבותכה

 םושמ תאזו ,224 תויהל הכירצ וז תובותכ תלוכת םיליגר םיאנתב

 ןכלו 256 = הרפיס לכ 57344 תבותכמ לחה םיאצמנ 0118-הש

4 = 57344/256. 

 :הנטק הלבט ךורענ םוכיסב
 אגאו דסק אופאוסתצ = 6

 (יזא ק0זאדפא = 6

 6118 855 1.00710א = 4

 היעבב םילקתנ ונא ךישמהל לכונש ינפל .ג1ג801ז לומ ןורכיז
 הטישב תורדוסמ םניא בשחמב תויתואהו תויפרגה תורוצה ,תפסונ
 החסונ תונבל ונילע ךכ םשל .תרחא הטישב אלא 45011 תיטרדנטס

 .ןורכיזבש רדסל א96זז"ה רדס תא ךופהת רשא

 ןורכיזב רדס | ךופיהה תחסונ

 5 ₪ (48011-32) = םוקמ

 | .םכו | 6495 | 306) - םוקפ

 9-7 ל 8011 = םוקמ

 תולודג תויתוא

 םירפסמ
 םינמיס

 תונטק תויתוא

 הקיפרג

 .יראטאבש 6א8"ה תא הנשנו ואוב וז היצמרופניאב םידיוצמ
 :תינכות הנבנ הליחת

 10 סאפ 106, קמא (106)-5 : 0165 0
 20 81 = (ק65א(106) + 1) * 6

 30 08 א < 03
 40 קסאם 51. + או, קמא (57344+%/)

 50 אפאד או
 60 אש 6

 70 ץסאא - 007: מא א סא"
 672+81.+א,4

 80 אפאד או
 90 כא.

= 8 -= 

 רובע םתוא הרמשו בשחמה ןורכיזמ םיפד 5 הריסחה 10 הרוש

 .ונלש 6ז18"ה

 (8ז אז 1.181 0 6118 ושוריפש) 81. הנתשמה תא תבשחמ 20 הרוש
 .4 אלו 5 ודרוהש ללגב 1 הפיסומ

 .א| הנתשמה רובע האלול הרידגמ 30 הווש

 .המיאתמה תבותכב םיאתמה 6118"ה רובע שסאא תעצבמ 40 הווש

 .האלולה תא הכישממ 50 הווש
 םוקימ תא ןייצל תנמ לע 756 תבותכל יסא* תעצבמ 60 הרוש

 .שדחה (וואזה
 שד ג"המ צד 8) שדחה 6ווא"ה תריצי רובע האלול הנוב 70 הרוש

 .(90 הרושבש

 .האלולה תא הכישממ 80 הווש

 .6/1א"ה יונש רובע סאד לש אצדש 8-ל םוקמ 90 הרוש

 תיללח לש הרוצל -זאו- ד חתפמה תא הנשנו ואוב וישכע

 אז אפו! יפ לע תאצמנ -6181-1 הרוצה ."םיבכוכה תמחלממ"

 .10%64 - 84 איה הרובע החסונה ונלש הלבטה יפל .20 םוקמב

 8488 - 672 לבקנו 8ב וז האצות ליפכנ ות לכב טיב 8 םנשיו רחאמ

 זה תא הנבנ הטמלש הרוצה יפ לע וישכעו .(תינכותב 70 הרוש האר)

 ,189,153,0,0 :ונלביקש אד'ג"ה תא 90 הרושל אופא ןעטנ .םגדא

 םוקמב לבקנ תינכתה תצרה רחאל םעַפ לכבו .ס דא 5

 תא ךישמהל םילוכי ונא תעכו .תשקובמה תיללחה תא - ו

 תרוש תקתעה ידי לע 68 ףיסוהל ;וניכרצל םאתהב תינכותה

 הלבטה יפל ונל םיאתמה םוקמל 2 םוקמה יונישב קר 0

 ₪ .וננוצר יפ לע יונישל וישכע םינתינ (יוא"-ה 8 לכו



 תרדיס או יראטא ...םעפהו
 יראטא לש השדחה םייתיבה םיבשחמה

 גיבשחחמה סלועב תללוחתמה הכפהמה יהוז ותא סג ויצ
 א( יראטא יבשחמ .קלח הב תחקל לוכי ותוי ךל

 םגוטמ רחא בשחמ לכ

 (ו6%-ל תורצפא) 04% ואו + 24% וטו ל

 ושאמ תונורתי
 ןורכז תומכ *

 מ תשמק י ןורכזה לכ
 ואלמ תדלקמ =

 5 וו ₪ \טטס אפו טו ז וא הנכות תופש 8 <
 תירבעבו תילגגאב ,םישקמ 2

 - \ו .טווזוו שווטהספסו ה ₪6 יו טז
 ןאב אצמת אלט רידא רגאמ ,תונכות 2,250-מ הלעמל *

 וחא בשחמ
 ילילמת דובע .6וי או ,קלאקיזיו - תויקסע תונכות *

 תוידומלו

 זז

 תויכונח תונכות [--

 תופש לש רובידו האירק
 ורבגלא ,ןובציח ,תורז

 ויפרגואגו
 חותיפל תונכות א

 קשמ לוהנל ,הבשחמה
 תויצלומיסו תיב

 ןאמ- קאפ סימו גנוק-יקנוז ומכ ואידיוה יקחשמ בטימ =
 ידעלב ,עקתנ התאש הרקמל רזע שקמ וו> רותפכ .

 יראטאל
 9 ₪81  בשחמה לש תימצע הקידב תדיחי =
 תירבעב שומיש תורשפא | *
 סדזא לוקב סירבזזמש םידיחיה א\ יראטא יבשחמ *

 ילוקיגוס4א *
 מ ב י רשאמ רתוי 0 םינווג 6 .

 סיינועבצ ,רוטינומל וא היזיולטל רוביח תורשפא א

 ,לארשיב םג וישכע א| יראטא .דחא בשחמב

 הלאה תונורתיה לכ תא ךל םינתונ א\ יראטא יבשחמ קר

 - לארשיב הנושארל
 יפקיה דויצ םע בשחמ
 .ללכושמו שידח ,אלמ
 יבשחמל רבז תמה דויצה

 ררוצב בצועמ אז או א\
 ב - : ןל חיטבמ ,המיִש מו

 ןינפל .תולבגומ יתלב תויו

 1010 תונכות

 צורע תפסוהלו הי ז
 ואטאל ידעלב נשוחמל רבדמ

10500 
 וותיאלו היצמרופניא תרי

 תוינש ךות עדימ תסיפ לכ

 1027 תו

 םיבתכמ לש תיתוכ

 יססדמ
 הספדהל
 םיבושח תוחודו
 1020 רטולפ

 עבצ תספ

 4-ב הס
 םיטסקטו הקי

 הדובעל = 1025 תספדמ
 תולודג תויומכב הריהמ

 וו העיבאו רויצל -- אזו זס זהו [ז אא ו
 נ ,בשחמה תו
 וה 100 תו

 םדזומ , סיביהרמ םינווג 5
 יזכרמו םינשחמ ןיב תינוטלט תורשקז

 או יראטא יבשחמ לש הבחרההו רוביחה תויורשפא

 םילולכשה סע המידק דועצל לכות דימתש ךל םיחיטבמ

 .רתויב םימדקתמה

 הזה א יבשחמ

 :הצפהו אובי

 מי'עב סרא
 ד | = 03-221632 .לט .ביבא-לת ,248 ףוגנזיד

0 

 תק ישכח ויש
 יִר/60/ 0 תועכותה
 תורשפא -- הזכ עצבמ עיצהל הלוכי סרא תרבח קר

 !יראטא לש סוצעה תונכותה רחבמ לכב סניח שמתשהל
 ידעלב אוהו -- םירלוד יפלא ךל ךסוחה עצבמ והז
 !יראטא ןודעומ ירבחל

 ףילחהלו ,םניח הב שמתשהל ,הנכות ךל רוחבל לכות
 תתרחא הנכות לכב התוא

 תשיכר סע דימ לבקת ,הז םיהדמ עצבמ לע ףסונב
 ףיקמ חוטיב תסילופו סרא לש תוירחא תדועת בשחמה
 יילדגמ'' תרבח לש

 שק ,סניח הנכותב ךתוא הכזמה חפשה תא שורד
 4 ..מי'עב םיבשחמ םרא לש תורשו יילדגמייב .חוטיב

 !דחגפש-וא עצבמ
 לבקתו ...יראטא היזיוולטה קחשמ תא רזחה
 !600%1 יראטא בשחמ לע החנה 0

 .קלח וב תחקל בייח התאו ...וישכע ליחתמ שדח ןדיע
 !יראטא יבשחמ לש אלפומה םלועה ךותל טנכיה

 ,מ''עב םיבשחמ סרא :הריכמו תישאר הגוצת

 קווישה תותשרב .03-221632 .לט ,ביבא-לת 248 ףוגנזיד
 .םישרומה סינכוסה תויונחבו תולודגה

 יראטַא )|
 םי בשה

1 

 רובת ןומא
 ו

 םא ,יאדוב ,ךל םיריהנ בשחמה לש ויתונורתי
 קלחל ןתינ וללה תונורתיה תא .םיבשחמ בבוח ךנה
 עצבל לגוסמ בשחמה .קוידו תוריהמ :םימוחת ינשל

 .תואיגש אללו הבר תוריהמב תולועפ ינוילמ

 .הנוכמה תפשב רקיעב םיאטבתמ ולא תונורתי
 עצבמ הב תיסיסבה הפשה איה הנוכמה תפש זעודמ
 הלועפ לכ .ירשפא בושיח וא הלועפ לכ בשחמה

 ,רתוי בר ןמז דימת ךראת ,תרחא הפש לכב ,תרחא
 תולועפ לש בר רפסמ ידי לע עצובת איהש ינפמ

 "וקפה רחא אלמ בקעמ שי ןתינכותל .הנוכמ תפשב

 -ועפה לכ לע אל םלוא ,תנכתמ אוה הב הפשב תוד

 זוקפמ תועבונה הנוכמ תפשב בשחמה עצבמש תול
 תויועטלו םיקויד יאל םוקמ שי ןכל .ולא תוד

 לכ לע ןתינכותה לש הטילשה רסוחמ תועבונה
 לכ עצבתמ הנוכמ תפשב .בשחמה עצבמש תולועפה
 ,ןתינכותה לש תקיודמהו הרישיה ותארוהב רבד

 .בשחמב עצבתמ המ קוידב עדויה
 וא םיאנכטל הפש הנוכמה תפש התיה רבעב

 סיסבכ השמיש איה .דבלב םיחמומ םינתינכות

 ןהבו םיתנכתמה ודבע ןהב תונכיתה תופשל דבלב
 תעב .עצבל בשחמה לע היהש תוינכותה לכ ובתכנ

 דחוימ תווצ ידי לע ובתכנ בשחמ תכרעמ תמקה
 תפשב תכועמה לש חוקיפהו הלעפהה תוינכות

 רתוי םיחכונ ונא םויכ .ךכמ רתוי אל םלוא ,הנוכמ

 תפשכ הנוכמה תפש לש המיהדמה התלוכיב רתויו

 ףנעב םיבחרנ םיחטש םויכ רבכ תספותה ,תונכית

 תפשב תונכיתל תורשפאה רואל דחוימב ,תונכיתה

 לע הנוכמ תפשב תונכית תרשפאמה (ילבמסא) ףסא

 ,תרחא הפש לכב ומכ ,תילגנאב תורורב תוארוה ידו

 םיגציימה םידוקב תעגיימה הדובעה תא תכסוחו

 .הנוכמ תפשב בשחמה תלועפ תא
 ריכנ ,הנוכמה תפש לש היתונורתי תנבהל

 :תונושה תופשה יגוס תא הליחת
 לכ .בשחמה לעופ הב הפשה איה הנוכמ תנש

 "ועפ תרדס לש עוציב תררוג הנוכמ תפשב הארוה

 תפש .בשחמה ךותב תומיאתמ תוינורטקלא תול

 תפש לש תודוקפ ןתוא תא הליכמ (ילבמסא)

 "ביתל הלקו שמתשמל החונה הרוצב םלוא ,הנוכמה

 תינכותל םגרותת ףסא תפשב תינכות .הנבהלו תונ

 ,הרוצ התואב עצובתש הנוכמ תפשב הליבקמ

 ההז תינכות תעצבתמ התיהש יפכ ,תוריהמ התואבו

 .הנוכמ תפשב תבתכינ התיהש
 ,ףסא תופשל תומודה תופש ןניה םייניב תופש

 עצבל ןתינ אלש תופסונ תודוקפ תוליכמ םלוא

 הודסל תומגוותמ ולא תודוקפ .הנוכמ תפשב

 .הנוכמ תפשב תומיאתמ תולועפ לש העובק
 תודוקפב ללכ תושמתשמ אל תויליע תופש

 יש הנוש תכועמ לע תוססובמ אלא ,הנוכמה תפ

 תוכורא תורדסל תומגרותמה תודוקפ לש ןיטולחל

 ןניאש ,הנוכמ תפשב תודוקפ לש תומכחותמו

 תופשה םג .ןתינכותה לש וחוקיפ תחת תואצמנ

 יפל תועבקנה ,תונוש תומרל תוקלחתמ תויליעה

 תוכורא תולועפ עצבל תורשפאהו תודוקפה ןווגמ

 .תוטעמ תודוקפ ידי לע תוכבוסמו

 דימת םגרתל שי תונושה תופשב תוינכותה תא

 הדיחיה הפשה איה וזש ןוויכמ ,הנוכמ תפשל

 ןתינ םוגרתה תא .עצבל לגוסמו ריכמ בשחמהש

 (רידהמ) רלייפמוק ידי לע :תורוצ יתשב עצבל

 ,הנוכמ תפשב תינכותל הלוכ תינכותה תא םגרתמה

 תינכותה תא םגרתמה (רטרפרטניא) ןשרפ ידי לע וא

 תפשל תחא הדוקפ םגותמ ומולכ ,הצרהה תעב

 .האבה הדוקפל רבועו ,התוא עצבמ ,הנוכמ

 -ורסחו תונורתי ולא םוגרית יעצמאמ דחא לכל

 שיש הדבועל םלוא .ןאכ םטופנ אלו ,ולשמ תונ

 תורורב תוכלשה ,הנוכמ תפשל תינכותה תא םגרתל

 זכותה לש עוציבה תרוצ לעו קוידה ,תוריהמה לע

 .תינ
 לש היתונורסחו היתונורתי תא ,אופיא ,חתננ

 :טוריפ רתיב ,הנוכמה תפש
 ההובג הנוכמה תפש לש עוצינה תוריהמ

 .תרחא הפש לכ לשמ תרכינ הרוצב

 תפשב הברהב לודג תויהל לולע תינכותה ךרוא



 אאא 0 רה ששששמאששמש
 ,תודוקפ לש הכורא הרושב רבודמ רשאכ ,הנוכמ

 .תודוקפ טעמ ידי לע תיליע הפשב תועצובמה
 לולע הנוכמ תפשב תינכות לש ןורכזה תסופת

 ךרוצ ןיא םלוא ,תודוקפה יוביר ללגב לודג תויהל

 .תויליע תופשב ומכ ,ןורכזב רידהמה ןוסחאב
 יוביר תובקעב ,םויכ בושח םרוג הניה תּומאות

 אל הנוכמ תפשב תינכות .קושב םינושה םיבשחמה

 איהש ללגב ,םינוש םיבשחמל ,ללכ ךרדב ,םיאתת

 ,ןורכזה לדוגב ,בשחמה לש יזכרמה דבעמב היולת
 ,תאז תמועל ,תיליע הפשב תינכות .דועו ויתונוכתב

 הניאש יאנתב) םיבר םיבשחמל םיאתהל היושע

 תולוק ,הקיפארג :תודחוימ תוארוהב תשמתשמ

 .(הלאב אצויכו

 ,לבגומ וניא הנוכמ תפשב תויורשפאה ןווגמ
 ךנוצרבש תולגל לולע התא תיליע הפשבש דועב

 הדוקפה תא ךל ןיא ךא ,תמייוסמ הלועפ עצבל

 ...המיאתמה
 זהנוכמ תפשב שמתשנ יתמ

 תולועפ עוציבל הנוכמ תפשב שמתשהל יאדכ

 חקינ .ריהמ עוציב תושרודה ,תובר ךא תוטושפ
 בשחמל םינתונ רשאכ .ךסמה יוקינ תא המגודל

 תפש תינכות תצרומ ,ךסמה תא תוקנל הארוה
 תובותכ לכב "חווה" ןמיסה תא תנסחאמה הנוכמ

 תואמ העצבל שי ךא הטושפ הלועפ יהוז .ךסמה
 תוקנל םיסנמ וגייה םאו ,(ךסמה לכ יוקינל) םימעפ

 רפסמ ךכל תושרדנ ויה ,לשמל ,קיסיינב ךסמה תא
 *לצ יכרוא תא בשחל הצרנ םא ,תאז תמועל !תוינש

 עלצ ונל תועודי רשאכ תיווז רשי שלושמ לש ויתוע
 רפסמ ונל וקיפסי קיפיינבש ירה ,תחא תיווזו תחא
 *וקפ תואמל קקדזנ הנוכמ תפשבו ,תוטושפ תודוקפ

 !םיפלא ילואו תוד

 ךווצ שיו ,ללכ הלק הניא ,ןכ לע ,הטלחהה

 יאדכ הפש וזיאב טילחהלו ופוגל הרקמ לכ קודבל

 שמתשהל םא קר אל טילחנ וז הרוצב .שמתשהל

 *יעה הפשה תא םג רחבנ אלא ,אל וא הנוכמ תפשב

 .ונל המיאתמה תיל

 ,היתונוכת תאו הנוכמה תפש תא ונרכהש רחאל
 .הנוכמה תפשב תונכיתה דומילל תשגל לכונ

 תוטיש תא ריכהל ונילע ,ןכ ינפל םלוא

 ...בושיחהו הריפסה

 תינכות וא רמאמב םעפ אל תלקתנ יאדווב
 תנכתמ ךובח תא תיאר ילוא וא ,הנוכמ תפשב

 רשפה רסחו רזומה םארמל תמהדנו ,הנוכמ תפשב

 ,תוגוזב םירדוסמה תויתואו םירפסמ רופס-ןיא לש
 .ץראה רודכ לע הז התע ותחנש םירזומ םירוציכ
 דוסב סנכיהל התא םג לכות הז קרפ תאירק רחאל

 .ללחהמ םירוציה

 ןיבי אוהש ידכו ,בשחמה תא ןיבהל ידכ

 ,ולש הריפסה תטיש תא ריכהל ונילע ,ונתוא

 תב הלמ תנסחואמ בשחמב ןורכז את לכב .הליחת

 1 תגציימ תיביס לכ ,תיב תארקנה ,תויביס הנומש
 -ה ,הנושארה תיביסה .(םרז ןיא וא םרז שי) 0 וא
 ,2א2 תישילשה ,2 תגציימ היינשה ,1 תגציימ ,תינמי
 .תינימשה תיביסה דע האלה ךכו ,1א2א2 תיעיברה

 תיראניבה הטישה תארקנ םירפסמ גוצייל וז הטיש
 ידיילע גצייל ןתינ וז הטישב .םייתש סיסב וא
 0 ןיב רפסמ לכ (תויביס) תויראניב תורפס הנומש
 .255 ןיבל

 תלברוסמ םלוא בשחמה יבגל החונ וז הטיש

 וא תגצהל ןכל .ליעפמה תניחבמ הגצהל השקו

 "שש סיסב תטישב בשחמה שמתשמ םינותנ תטילק

 ."אָסְקִה" רוציקבו ,תילמיצדסקהה הטישה וא הרשע

 תויראניב תורפס עברא לכ תוגצוימ וז הטישב

 0 ןיב ,תחא הרפס ידי לע ("לבינ" - תויביס עברא)

 ןתינ אל תדדוב הרפס תרזעבש ןוויכמ .15 ןיבל

 דע א תויתואב שמתשנ ,עשתמ לודגה רפסמ גצייל

 ,האלה ןכו 11 גציית ₪ ,10 גציית \ תואה רשאכ ץ

 גצייל ןתינ וז הטישב םג .15 גצייתש : תואה דע
 .255 ןיבל 0 ןיב רפסמ לכ (תורפס יתש ידי לע)

 ןסחואמ 255 ןיבל 0 ןיב רפסמ לכ :םוכיסל

 ןיבל 00000000 ןיב יראניב רפסמכ ןורכזב

 ןיבל 00 ןיב אסקה רפסמ ידי לע גצוימו ווווונוו

4 
 01011001 ומכ םירזומ םירפסמב דובעת דציכ

 השק הז ןיא זתיניס לש םודק בינכ םיארנה 16 וא
 סיסבל והשלכ סיסבב רפסמ ריבעהל ידכב .ללכ

 םכסנו תגציימ איהש ךרעב הרפס לכ ליפכנ ,ינורשע

 .תואצותה תא
 1א1 עצבנ 00001011 יראניבה רפסמה חונעפל

 .8+0+2+] < 11 לבקנו 2א2א2א1 + 2280 + 291 +

 לופכ 7 דועו (8 תואה) 11 היהי אסקהב ₪7 רפסמה

 הרפסה ךרע ,16 סיסבב םידבוע ונאש ןוויכמ) 6
 לבקנו 7א16 + 111 רמולכ (16 היהי תילאמשה

3 
 תובותכ 5-65,536'2 שי בשחמל :תעדל בושח

 ינשב שמתשהל שי ןורכז תבותכ גצייל ידכו ,ןורכז
 "םידומע"ל קלוחמ ןורוכזה .םיכומס םיתב

 לכבו (םידומע 256) 255 ןיבל 0 ןיב םירפסוממה
 ןיבל 0 ןיב ןה ףא תורפסוממה ,תובותכ 256 דומע
 תא גציימ ןורכזה תבותכב ילאמשה תיבה .5

 תא גציימ ינמיה תיבהו ,תבותכה לש דומעה רפסמ
 הווש היהת תבותכה .דומעה ךותב תבותכה רפסמ
 רפסמ) 256 לופכ ילאמשה תיבה דועו ינמיה תיבל
 .(דומע לכב תובותכה

 תא אצמנ 5663 תבותכה תא חנעפל הצרנ םא

 (80+14) 94 הוושה 5% תאו (192+3) 195 הוושה (33
 חנעפל םג ןתינ .94א256 + 195-24,259 בשחנו
 12א16 + 3א1 ידי לע תורפס עברא ןב אסקה רפסמ
 םעפה םג לבקנו 5א16א16א16 + 16<14א16 +
 .5א4096 + 256<14 + 1216 + 3 =< 9

 ,הכופהה הלועפה תא עצבל ונילע םיתעל

 סיסבב וא םייתש סיסבב ינורשע רפסמ גוציי רמולכ
 סיסבב רפסמה תא קלחנ ךכ םשל .הרשע-שש
 תא .תינמיה הרפסה היהת לבקתתש תיראשהו
 היהת תיראשהו סיסבב בוש קלחנ המלשה הנמה
 .ספא הנמ תלבקל דע ,הלילח רזוחו היינשה הרפסה
 .םייתש סיסבל שמח רפסמה תא ריבעהל הסננ

 לבקנו 2/2 קלחנ .2 הנמו 1 תיראש לבקנו 5/2 קלחנ

 הנמו 1 תיראש לבקנו בוש קלחנ .1 הנמו 0 תיראש

 .101 היהת תויראשהמ הלבקתהש האצותה .ספא
 התואב דובענ אסקה רפסמ אוצמל הצרנ רשאכ

 היהת תיראשהו הרשע-ששב קלחנ םעפה ךא הטיש
 .15 ןיבל 0 ןיב

 :תואבה תואמגודה תא בשחל הסנ

 .01001010 היהי (2 סיסב) יראניבב 74 רפסמה
 .₪9 היהי (16 סיסב) אסקהב 217 רפסמה
 היהת (16 סיסב) אסקהב 54321 תבותכה
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 -ב ולא םיבושיח עצבל דמלת ןמזה ךשמב

 זא דע םלוא הידעלב וא תיבושיח תרזעב תוריהמ
 :האבה תינכותב שמתשהל לכות

 10 ואש "רפסמ ,סיסב" ;ג8

 20 5 = \-מ* אד (4/8)
5 +(6<9)* 7 + 5 + 48) 611865 = 45 30 

 40 א = ואז (ג/₪)
 50 ןא \ > 0 00170 0

 60 ץאואז 8

 רפסמו ינורשע רפסמ טלקכ תלבקמ תינכותה

 רפסמה תא הסיפדמו (םהיניב קיספ םע) סיסב
 .שקובמה סיסבב

 םיסיסבב ןובשח תולועפ עצבל ךנוצרב רשאכ

 תא וב עצבלו רשע סיסבל םחנעפל לכות םינוש

 דובעל לגוסמ אוה .בשחמה ןכ אל םלוא .תולועפה
 לכ םיעצבתמ וז הטישבו ,דבלב תיראניבה הטישב
 .םיבושיחה

 ןתינ דציכ :תערכמה הלאשל םיעיגמ ונא ןאכו

 זינורטקלא לגעמ ידי"לע ןובשח תולועב עצבל
 !ןתינ אל :הבושתהו

 לגעמ ידיילע עצבל ןתינ ןכש תולועפה

 ידי"לע תועצובמה ,"תויגול תולועפ" ןה ינורטקלא
 תינורטקלא הדיחי וניה יגול רעש ."םייגול םירעש"
 לש ובצמ .דחא אצומו ,רתוי וא דחא אובמ תלעב
 בצמב יולת היהי (םרז-ןיא וא םרז"שי) אצומה
 ,יראניב 1 אטבי םרז-שי בצמש ןבומכ .תואובמה
 .יראניב 0 אטבי םרז"ןיא בצמו

 םייגולה םירעשה לש םתלועפ תא חתננ

 :םייסיסבה
 1 היהי ואצומב ,דחא אובמ לעב ,(א0ד) אל

 .ךפיהלו ,0 אובמה בצמ רשאכ

4 

 ובלכופיהה י"ע טסופ ק'צ "בשחמה תיוקיי

 "בשעחמה תיר]
 םיבועתחמה תגוצת םלוא

 לארועיב לודגה
 תדמתמ הגוצתב קסעלו תיבל סיבשחמ ןווגמ

 6 הלודג תיעוצקמ הירפס 6 דומיל תותיכ 68

 רתויב תושדחהמ תונכות רחבמ 6

 בוהה .הירק
 04-717719 .לט תפצ יגירסל דוינסב

 1 היהי ואצומ ,תואובמ ינש לעב ,(אאכ) םג
 אובמה בצמ םגו 1 ןושארה אובמה בצמ רשאכ
 .1 ינשה

 1 היהי ואצומ ,תואובמ ינש לעב ,(08) וא
 אובמה בצמ וא 1! ןושארה אובמה בצמ רשאכ
 .1 ינשה

 ינש לעב אוה ףא ,(א0א) יביטולסקא וא

 בצמ רשאכ 1 ואצומ היהי וא רעשב ומכו ,תואובמ
 אל םלוא ,1 ינשה אובמה וא 1 ןושארה אובמה
 .1 בצמב םהינש רשאכ

 תולועפ לכל סיסבה םה םייגולה םירעשה

 ללכ עיתפמ הז ןיא םלוא ,בשחמה עצבמש ןובשחה
 ורגחל קר עדוי בשחמהש הדבועב בשחתהב

 אוה וז העיתפמ הדבועל רבסהה .להבת לא

 בשחמה עצבמש תיבושיח הלועפ לכ :טושפ

 תולועפ וא ,רוביח תלועפ לע השעמל תססובמ
 .בשחמה רבחמ דציכ דמלנ הליחת .תובר רוביח

 ינש רוביח לש תויורשפאה לכ תא קודבנ

 :ויהי תויורשפאה .םייתרפס"דח םייראניב םירפסמ
000 

01 

 וי
0 

 ןנובתת םא .ךמצעב ולא תויורשפא רבחל הסנ

 הרפסה לש הכרעש תוארל לכות ,תואצותב בטיה

 ךא 1 םירבוחמה דחא רשאכ ,1 אוה םוכיסב תינמיה

 "משה הרפסה ךרעו ,(זוהשמ ךל ריכזמ) םהינש אל
 ,רמולכ .1 םירבוחמה ינש רשאכ קר 1 םוכיסב תילא

 םייראניב םירפסמ ינש לש רוביח תלועפ עצבל ןתינ
 הרפסה תא ןתיש אסא רעש ידי לע םייתרפס-דח

 .תילאמשה תא ןתיש גאס רעשו ,םוכיסב תינמיה
 הרפסמ רתוי ינב םירפסמ רבחל םיצור רשאכ

 לש תוינמיה תורפסה יתש תא הליחת רבחנ ,תחא
 הרפסה תא ונל ןתי א08 רעש .םירבוחמה ינש

 (6אאצ) אשנ ונל ןתי גאו רעשו ,םוכסב תינמיה
 תורפסה יתש םע רבחנ הז אשנ תא .אבה םוקימל

 ונל ןתי הז רוביח םג .םירבוחמה ינש לש תואבה
 לש אשנה דע ,האלה ןכו ,ישילשה םוקימל אשנ

 םיחמומ י''ע ץועי

 יו

 םוכסה יכ ,השעמל ,ונל האריש ןורחאה םוקימה

 םישמתשמ ונא ןהב תוופסה רפסמ תא רבע
 בשחמהש ילמיסקמה רפסמהש ןוויכמ .בושיחל

 ירה ,255 אוה תויביס הנומש ידיילע גצייל לוכי
 .155 לעמ היהי םוכסה רשאכ אשנ לבקנש

 רתומ ,בשחמה רבחמ דציכ תיארש רוחאל
 ורוביח ידיילע בשחמה עצבמ רוסיח םגש תולגל

 ילילשה וכרע םע רסוחמה תא רבחמ אוה השעמל

 עצבי 5 תוחפ 7 םוקמב ,המגודל .וסחמה לש
 ךופהנ ,ילילשל רפסמ ךופהל ידכ .-5 דועו 7 בשחמה
 .(ךפיהלו ,0 היהת 1 התיהש הרפס) ויתורפס ךרע תא

 לכב א01 תלועפ ידי"לע בשחמה עצבמ וז הלועפ

 תא לבקנו ,דחאב לידגנ ונלביקש רפסמה תא .הרפס

 לדגי םא .ירוקמה רפסמל ילילשה ךועה הווש

 ,ולש ילילשה ךרעה הווש ןטקי ,ירוקמה רפסמה

 תיעוצקמ הפשב םיארוק ילילשה רפסמל .ליבקמב

 ירוקמה רפסמה תא םילשמ אוהש ןוויכמ ,"םילשמ"

 .םהלש םוכסה אוהש ,עובק ךרעל

 5 ,111 אוה 7 .וז הטישב 5 תוחפ 7 עצבל הסננ

 1 ול ףיסונ ,010 לבקנו 101 תא ךופהנ .101 אוה

 האצותהו 011 דועו 111 רבחנ תעכ .011 לבקנו
 שולשב רוסיחה תא ונעצבש ןוויכמ .1010 היהת
 שיו אשנ איה תיעיברה הרפסהש ירה ,דבלב תורפס

 ,010 היהת תיפוסה האצותה ןכל .הנממ םלעתהל
 !םייתש רמולכ

 "ה ןובשחה תולועב השעמל ןה רוטיחו רוביח

 עצבל הצרנ םא .הנוכמ תפשב עצבל ןתינש תודיחי

 תא םכסת רשא תינכות בותכל ךרטצנ ,לשמל ,לפכ

 עצבג 4.7 םוקמב .לפוכה יפל ,םימעפ רפסמ לפכומה

 ...ש תינכות בותכנ ,קלחל הצרג רשאכ .? +? 7

 !ךמצעב תולגל הסנ
 לש בושיחה תרוצ תא ריכהל תדמל הז קרפב

 ןניבתש דע ולא תולועפ לע רוזחתש יאדכ .ךבשחמ

 ,םיטיסב ןיב הרבעהה תא לגותתש יוצרו ,הכלהכ
 היהתו ,םייראניבה םיבושיחהו תויגולה תולועפה

 ךיא דמלת וב ,הרדסב אבה קרפה תאוקל ןכומ

 "ות תא ריכתו ,הנוכמ תפשב בשחמה םע "חחושל"

 !תוארתהל .גצמה - הנוכמה תפש לש הלעפהה תינכ

 ן---ב



 100 רודומוקמ תוגהיל די

 ירורד יטומ

 רודומוק תרבח האצי 1982 תנש ףוס תארקל

 לש התמסיס .64 :שדח יתיב בשחמ םע קושל

 לכל םידעוימ םיישיא םיבשחמ םא" :התיה הרבחה

 "?דחא ףא לש ודי גשיהב וניה םריחמ המל דחא

 רתוי טעמ ,םויכ .9595 זא היה 64-ה לש וריחמ

 וא) תוחפ 9100-כ ץראב וריחמ ,רתוי רחואמ הנשמ

 .%200"מ תוחפ וריחמ ב"הראב וליאו (8500"מ תוחפ

 ססקט לש 99/4 םע ב"הראב הרחתה 64 רודומוק

 ףא רתוי רחואמ) 800 ,400 יראטא ,סטנמורטסניא

 לע ודישכ אציו ,םירחא םיבר םעו (!200א1. םע
 .הנוילעה

 תא ריכהל הסננ הירחא תואבבו וז המישרב

 םינומטה תורצואה תאו והנבמ תא ,64 רודומוק
 וךכ לכ ירלופופ היהיש ךכל םרג המו ,ויקו'גב

 .וקילדנו גצמל ורבחנ .64*ה ונינפל זא ,בוט

 בותכ :תוכשוח וניניע ךא קלוד םנמוא גצמה

 םיתב 38911 ונתושרל יכ לוחכ יבג לע תלכתב

 רובע ןיליקתו ןיבט ונמליש ונא ירהו !קיסייבב

 !!!םיתב 65000"מ הלעמל רמולכ ,'ק 64 בשחמ

 -ריפ לע רודומוק תרבח תא עובתל ךרוצ ןיא
 -בה תא רכומהמ שורדלו תונחל ץורל וא בזוכ םוס
 ראו םישישל :המולעתל רבסהה הגה .םירסחה םית

 ויגוסל יראטאל ,וייוקיחו וינימל 1| לפאל ומכ ונעב

 ,תויביס 8 דבעמריעז םירחא םיבר םיבשחמלו

 "מריעזה תיברמלו הז דבעמריעזל .6502 תחפשממ

 ,תויביס 16 רטסי'גר םירחאה תויביס 8 ינב םידבע

 סתייתמ הילאש ןורכזב תבותכה תא עבוקה
 "רוג וללה תויביסה 16 .עגרו עגר לכב דבעמריעזה

 65,536 קרו ךא "תוארל" לוכי דבעמהש ךכל תומ
 תומייק :הרעה .םיתב*וליק 64 :ןורכזב תובותכ (2'*)

 הז דבעמריעזל תורשפאמה תומדקתמ תוטיש

 .םיתב ףלא 64"מ רתוי םע דובעל

 לש (הביתכ רוזיא) םִאר ןורכז ונבשחמל םנמאו

 רשפא .םור 'ק 20 םימייק ךכל ףסונבש אלא .'ק 4
 ,ויתחתמש םִאר 'ק 20 תא "ריתסמ" הז םורש רמול

 םארה תומכ ןכ לעו םורב שמתשמ דבעמריעזהשכ
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 םור 'ק 0

 6000-0000  ןורכזב רוזא םייק ףסונב .הנטק

 רוזא .'ק4 ולדוגש (49152-53247 וא) ילמיצדסקה

 אל ךא רלבמסאב הביתכל שמתשמל יונפ הז

 תפשב תוינכות .קיסייבה ינפב "ןגומ" אוה ,קיסייבב
 ןכש ('ק4-מ תונטק ןה םא) הז רוזאב בותכנ הנוכמ

 .קיסייבה י"ע תועטב קחמיהל תולוכי ןניא םש

 םיעיגמש 'ק4ס"ל ונעגה ;'ק64=40-(20+4) ןכבו
 רשא התרחא הנטק "הלזג" דירונ ,ונל

 םילזוג גצמה ןורכזו הלעפהה תכרעמ ,קיסייבה
 (0-1023 ילמיצד) ילמיצדסקה 0-400 רוזיא .ונתאמ
 םירחא רזע"ינותנו םירוטקו םימשרנ ובש רוזא וניה

 400-800 רוזיא .הלעפהה תכרעמו קיסייבה לש
 ןורכז רוזא וניה (ילמיצד 1024-2047) ילמיצדסקה

 .גצמה
 םורה י"ע םארהמ קלח תליזג לש וז העפות

 םיבשחמב םג תמייק איה .ונבשחמל תידעלב הניא

 .םיבר תרצב םחנתנש ךכ םירחאה
 ןורכז ונתאמ לזוגש ,הז םור לש ושומיש המ

 רשפאש ןורכז וניהש ,םורב ,ןכבו זבר הכ
 תוינכות תואצמנ ,וילע בותכל אל ךא ,דבלב וארוקל
 ילמיצדסקה ₪000-ששש" רוזא .הנוכמ תפשב
 וניהש לָנְרְקל םישדקומ 'ק8 | :(57344-65535)
 וז הלעפה תכרעמ .בשחמה לש הלעפהה תכרעמ

 םלועה" םע רשק רוציל דבעמריעזל תרשפאמ

 ןנוכ ,תספדמ ,לוקמשרה ,גצמה ,תדלקמה :"ןוציחה

 "קומ םיפסונ 'ק8 .דועו יוגיה תוטומ ,םינוטילקת

 (קיסייבה תינשרפ) רטרפרטניא קיסייבל םישד
 ריצד 40960-49151) למיצדסקה 000-871 רוזיא

 "וקפ תא תמגרתמה הנוכמ תפשב תינכות יהוז .(ילמ

 הנוכמ תפשל הרוש רחא הרוש קיסייבה תוד
 .הרוש לכ םוגרת רחאל תורישי ןתוא תעצבמו

 ילבמסא תפשב תינכות ונא םיבתוכשכ םנמואו

 םיתב 48,9וו

 בחרתמ וננורכזו קיסייבה תינשרפ תא םיכירצ ונניא

 .ןכל םדוק רלבמסאל ושדקוהש 'ק4+'קפ-ב
 000 -תויתואה ןורכז םניה םורב םירתונ '4

 רוזאמ .(ילמיצד 53248-57343) ילמיצדסקה ₪1:

 "ואה 512 תא ונעבראו םישיש "באוש" ןורכזב הז

 .סיפדהל אוה עדוי ןתוא תורוצהו תוית

 הנבמה לע רתוי טעמ םיעדוי ונאשכ ,וישכע

 64"ל .גצמה ךרועלו תדלקמל הנפנ 64"ה לש ימינפה

 קיסייב לע המ"תדימב הפחמש ,קזח גצמ ךרוע שי

 לש ילאמשה הדצב .(רתוי רחואמ ךכ לעו) ,שלח

 םילוכי ונא ותרזעב .₪1/א/810= דילק תדלקמה
 יןעצמאב תורחא תולועפו תינכות רוצעל

 דילקה לע ץוחלל שי רזוע וניא הז דילק םא

 .א6%10₪% דילק לע ץוחלל תינמז*ובו

 תא רוצעת וז הלועפ "לוע" אל בשחמה םא

 ונתוא ריזחת םגו גצמה תא "הקנת"ו תינכותה

 .לוחכ לע תלכת ,בשחמה לש "םייעבט"ה םיעבצל

 ידכ .("הלוענ" תדלקמה כ"דב תונגומ תוינכותב)

 םא .םיציחה ידילקב שמתשנ גצמה ינפ לע עונל

 דילק תרזעב הקחמנ יהשלכ תוא תשקהב וניעט

 ובש םוקמל עיגנ ,תוא שיקהל ונחכש .זאפ/סמ

 לכונ 11117 ףוריצב דילק ותוא תרזעבו הרסח איה

 .תופסונ תויתוא סינכהל

 תכרעמל תמרוג א1\!אא דילקה לע השקה

 הריבעהלו ןמסה "בשוי" הילע הרושה תא אורקל

 הרושה תא סיפדנ הז ךילהת ןיבהל ידכ .קיסייבל

 :האבה
 וס שאואז "אוג אוצואו \"

 ןבומכ סיפדת תינכותה .תינכותה תא ץירנו

 .א[ ג א[511או \

 שיקנו 20"ל 10 הנשנו הרושל ןמסה םע רוזחנ

 תוהז תורוש יתש ונינפלו 1 1%ד סיפדנ .אטזשאא

 יט וי'בטחמ

 -ן 20 תשקה י"ע 20 תרוש תא קוחמנ .20 ,0
 הנשנ ןמסה תרזעבו 10 הרושל רוזחנ ,1/אא
 :ל וז הרוש

 20 ץאואד "ווגאסו א"

 .תינכותה תא ץירנו

 קיתעהל ,תורוש לפכשל דואמ לק וז הרוצב
 .וניעט םהב םיעטק ןקתלו תומוד תורוש
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 תויצקנופה ידילק

 ידילק 4 םיאצמג) תדלקמה לש ןימי דצב

 4 ,51ווז7 לע הציחל אלל םיבצמ 4 .תויצקנופ

 םידעוימ ולא םידילק .5111ו71 לע הציחל םע םיבצמ
 סיפדת האבה תינכותה .תינכות ךותמ שומישל
 קיתעהל ןבומכ לכונ .שקוהש היצקנופה דילק והזיא

 שמתשהל םיצור ונא וב דילקל רושקש עטקה תא
 .תרחא תינכותל וקיתעהלו

 ושש ה6ד האו|ה ה8<"" 8
 וכ ןקה:< 08 |ככנ דפוס יא ןווז טוד וו
 ןקס ןפה++ 600% |כ4כ דווממ אווה "טוט וס"

 וכמ ןקה%< ₪5 |כפכ דווכה יא יוז "טווש ז טוומ
 ורצה ןפהא< 086 |כשכ דזוומו יארווז טוד וטו"
 ומס ןפהא< ם4% |כ7נ זוועה יאווה 'יטושזוסוש"
 ו66 |וא%< אא ןכפו דוושו יאןווה 'יטושד וטו"
 תחתתתתתשתתתשתתוו וו
 ןשפ ןאה++ 0388 |40 דוושו| יא וז "טוד 8

 ןפ ₪070 ןטש

 וש

 גצמה ןורכז

 תויתוא 40 לש תורוש 25 תועיפומ גצמה לע

 עדימה רגאנ ובש ,ןורכזה .תויתוא 1000 כ"הסבו

 םוקמ לכב העיפומ (תיפרג הרוצ וא) תוא וזיא תודוא

 וא) ילמיצדסקה 00-76? רוזאב אצמנ ,גצמה לע

 .(ילמיצצדצד 3

 וא) קופב בוקנל ונילע ךוע הזיא תעדל ידכ

 132 'מעב הלבטב ןנובתהל ונילע (קיפב קודבל

 .וכו 2 הכרע \\ ,1 הכרע :\ תואה .שמתשמה רפסב

 .0-127 םיכרע לש "ביטגנה" םה 128-255 םיכרע

 תויתואה לכ תא ונל האות האבה תינכותה

 ןורכיזב שומיש ךות ונגצמב תוירשפאה תורוצהו

 :םייקה תויתואה

 0 סא 1-0 10

 כט ויסא< 1024+1. \:!אכא[ 5520641. \
 0 אשאו |

 רוזאל ליבקמ רוזא וניח 55296-56295 רוזא

 אלו ,עבקנ תואה עבצ ןאכש אלא ,3

 :0-15 םה הז רוזא קופל לכונ םהב םיכרעה .התרוצ

 :האבה הרושל 20 הרוש יוניש .רודומוקה יעבצ 6
 30 ויסאש 1024+1. :זאש 55296+1 ,(אא|כו .\*16)

 רחבנה עבצה לש (היצזימודנר) תויאוקאל םורגת

 .תוא לכ יבגל

 .םיפארג תביתכל תינכות איה האבה תינכותה

 רוטה הבוג תא לבקנ !1-ז לא הבושת תועצמאב

 הבושת .ומוקמ תא עבקת וי-ז לא הבושתו ףארגב

 .תינכותה םויסל םורגת ספא
 י"ע) םיריצה תא תוסיפדמ 300-390 תורוש

 .(םיקופ
 .וקה ריוצמ ובש תינכותה ףוג 0



 קוספפ] 500: אתפת ץסט ת606: 5 9:

 ₪ . יי שם ם
 ו צי םש | |
 1 ₪00 ותו ₪

9 ₪ ₪ 0 3 | 
 ה (3) ₪
 םש יויו 4 ש

 ןמ ה מ .
 םש ₪ יי ונח ₪
 םשםש (ש?) ₪ ו
 םש שת זו | ]

 םס | ₪

 םיינדגובה םיישרגה רופיס

 זכות תביתכב םדי וחלשש ולא לכש ינתבשוח

 םיישרגה תייעבב ולקתנ ונרודומוקב קיסייב תוינ

 הרושה תא שיקנ וז היעב תמגדה םשל .םיינדגובה

 תא םילשהל וא ₪[1ו)א% שיקהל ילב האבה

 :םיישרגה
 ו ואז וו

 ינשב בתכנ 11511.0 (הווקמ ינא) ונלוכל עודיכ

 תפסוהו ןמסה תרזחה י"ע ונתועט תא ןקתל הסננ ..

 תא אלמל םוקמב ,וא51 דילקו םיציחהש אלא .1

 תונושמו תונוש תורוצ ונל םיסיפדמ הנמאנ םדיקפת

 דילקה .ךסמה תא הקנמ אל 616% דילק וליפאו

 .וכו ₪1 דילקה וניה יופצכ ביגמ ןיידעש ידיחיה

 בצמ" ול ארקנש) םיחותפ םיישרג לש הז בצמ

 בצמ תרטמ .!א51 תלעפה רחאל םג הרוק ("םיישרג

 תכירע ידילקב שמתשהל ונל רשפאל אוה םיישרגה

 שי ,רמולכ .קיסייב תינכות לש העצמאב גצמה

 תוקנל ,םינוויכה לכל ןמסה תא זיזהל ונתורשפאב

 בצמל רובעל ,הספדהה עבצ תא תונשל ,ךסמה תא

 בצמב גצמה תכיוע ידילקב שומיש י"ע ביטגנ

 :האבה קיסייבה תרוש י"ע תאז םיגדנ .םיישרג

 ו0 ץאואד "פוגו.סא| 4 1 אגצ אושו"
 יפלכ ץחה רותפכ לע השקה םילמסמ םיציחה

 תינכותה תא ץירנ .ב תרוצ עיפות ךסמה לע .הטמ

 סיפדתו תורוש יתש דרת %14ג1.0א1 סיפדת איהו

 .אגצ וע
 םינוויכל ןמסה תא זיזהל רשפא המוד הרוצב

 יוניש .דועו (618) ךסמה תא תוקנל ,םירחא

 לש םיישרגה רחאל הספדה י"ע השעי םיעבצה

 דילק ףוריצב 0-8-ו 6181. דילק ףוריצב 0-8 םירפסמ

 לש הנותחתה תילאמשה הרושב אצמנה רודומוקה

 .תדלקמה
 זחי 67181. 0 ;"ביטגנ" בצמל ונריבעי ("181. 9

 דע ךשמנ עבצה יונישש רוכזל שי .ליגר בצמל ונריז

 .הדוקפב ירוקמה עבצל עבצה תא םיריזחמ רשא

 תודוקפב בר שומיש השוע האבה תינכותה

 יהוז .גצמה ךרועב שומישבו םיישרג בצמב גצמ

 ונל תרשפאמש הטושפ םילילמת תכירע תינכות

 .וננוצרכ גצמה ינפ לע עונלו סיפדהל

 שיו תויתוא 39 לש תורוש 24 ונתושרב

 תולולע ןכש םיילושה לע סיפדהל אלו רהזיהל

 .תויוצר אל תועפות רצוויהל

 זחסת סט 1: 860: לזתסה ץסג מממ

 (0מאא] תה ו
 !ווסאמ) שתחת ₪| 0
 (טפ) חק אמת [7] 69
 [פסאא] יי (₪ז0]
 ( נע הדוד 1 (צא)

 1 0) ו ₪7
₪ ₪ (8) 

 (סצש) ו ₪ 3
 (וא) ₪ | ו
 (יווו) י[] ₪
 ןהשס) 1 1

 ידילק ךכל ףסונבו הלגרהכ תלעופ תדלקמה

 :ומרגי תויצקנופה
 לאמשל ןימימ הביתכ 1

 ןימיל לאמשמ הביתכ 3

 (הטסק) תטלקמ ונרמשש לילמת תפילש 6
 גצמה לע התלעהו

 .גצמהמ תטלק לע לילמת תביתכ 8

 םילילמת ךרוע תויהל תרמייתמ תינכותה ןיא

 בר רפסמ לש בצמ ףיסוהלו הרפשל רשפא .יעוצקמ
 תביתכב ךכ םג לודגה ןמזה ךרוא ללגב ךא ,םיפד לש

 ףדב ונקפתסה ,ונממ ןתפילשו לוקמשרל םילילמתה
 .דחא

 ןטקה לולעתה תניפ

 םילעפומ חוורהו ,וא55אד ,061.616 ידילק
 רתי תא .םתוא ונבזועל דע םתוא ונתציחל עגרמ

 לש הרוש לבקל ידכ בושו בוש שיקהל שי םידילקה
 םידילקל םידילקה לכ תא ךופהי אבה קופה .תויתוא
 :םירזוח

8 .650 085 
 :ליגר בצמל רוזחל ידכו

 אש 0

 .קיסייב תינכות ךותב ןמסה תלעפה
 ונילע תינכות ךותב ןמסה תא ליעפהל ידכ

 .תינכותה תליחתב 065 20402 .שמתשהל
 ןותו םילבקמ ונאש םעמ לכב 068 207,0'בו
 .(051) גצמהמ

 1 מו א 14 "1



 תחא הדוקנמ וילא הסינכהש ,תודוקפ ףסוא וניה קולבה ,("קיס

 םיפצמ ונא וב םוקמ לכב ותוא םימש .תחא הדוקנמ האיציהו
 אוה ולש דאמ ץופנ שומיש .רחא קולב ךותב ללוכ ,תדדוב הדוקפל

 .תודוקפ רפסמ םיעצבמ תחא הדוקפ עצבל םוקמב - יאנת תודוקפב

2 

 תוחלול יאטת תודוקפ ,סיקולכ
 כוט רדס יניינעו

 ןמפולק יחצ

 "ודוקנב םישמתשמ - רצק קולבה דוע לכ קיסייבב לק וגיה הז רבד -ייב"ב ינבמ תונכתל תוטיש םושיי לע) םדוקה קרפהמ רוכזכ
 .תודוקפ תרוש םירצויו םיית

 :(יאנת תדוקפ איהש) וז דוצפא 8158 תדוקפב ,המגודל
 .וח (יאנת) דשא הדוקפ :הדוקפ : הדוקפ
 ₪185 הדוקפ :הדוקפ : הדוקפ

 7 -----שטשהפ

 יאנתה תדוקפ לש הנוכנה הביתכה תרוצל בל ומיש
 -וקפ רפסמ ןנשי םאו .(דוופא"ל תחתמ אצמנ ₪15) :ןז דדזפא 8
 .םאותה אפא"ל תחתמ ₪85 לכ רדסל שי ,תוננקמ תוד
 :המגודל

 ךדחפא. ויש

1 

 דחפא. ל

 שב א 1

1 17 

 המ ךא ,רצק וניה קולבה רשאכ םידמחנ הלאה םירבדה לכ
 .המכוחבו תוריהזב ךא 6010"ב םישמתשמ :ךורא קולבהשכ םישוע
 ךרד .םויסה רחאל דיימ םירזוחו םיכורא םיקחרמל וב םישמתשמ אל
 .60508-ב שמתשהל איה תפסונ תירשפא

 :ךכ וארי םיכרדה יתש ,טושפ זץ דשא ₪158 המגודכ חקינ םא

0 0 

0 886 

 20 ו

 0 ו ו

 ₪ 0010 60 ' םאס סז דא 6

 0 ו

 ו 0 0

 9 0070 60 ' אס 0 1

 יצייפיפוציויריורורפיפופופופ

 0010 םע - הנושאר ךרד התיה וז

 איי

 0 ו .דהמא 60808 0

0 0088 1.5 

 1000 ' 3/006% סז דאפא זא 1זאמ 0

 1% אטזטאא

 00 ' 106% סז ₪155 זא 1זאמ 0

 9 אפזטאא

 .א₪או םוקמב וניה גתה) .60508 םע - הינשה ךרדה התיה וזו

 (.וב שמתשמ ינא ןכל ,רתוי הפי אוה
 יכ ,הנושארה ךרדה תא ףידעמ תישיא ינא .היתונורתי ךרד לכל

 היינשה ךודהש ללגבו יאנתה תדוקפל קולבה תא הדימצמ איה
 דבלב תחא םעפ הרגשל םיארוק יתממ) הרגשה ןויער תא תחצור

 .הליבק הינשה ךרדה םג ךא ,(?תינכותב

 אלל תינכות בותכל ןיא ןפואו םינפ םושב .םירואיבל בל ומיש
 ןיבהל השק םהידעלב .תינכותב ינויח קלח םה םירואיב .םירואיב

 יתוהמ עדימ רתתסמ םירואיבב ,ח"ור ןזאמב ומכ .עצובי רשא תא

 !בושח

 וב שמתשהל ןיא ;0010"ב ןידעה שומישל בל ומיש ןכ"ומכ
 וב םישמתשמ .תינכותה לש ינשה דצל בשחמה תא חולשל ידכ
 הדוקנל םיכישממ םיקולבה ףוסבו ,תודוקפ רפסמ לע גולידל
 .(60 הרוש ,המגודב) תפתושמ

 תחא הסינכ האלולל םג .האלולה הניה תפסונ תיסיסב הדיחי
 רמולכ ,האלול "רובש"ל ןתינש לבוקמ יכ םא) תחא האיציו דבלב
 (.הפוס ינפל הנממ תאצל

 :תויסיסב תואלול יגוס השולש םנשי
 טחוו| תאלול

 6 תאלול

 08 תאלול

 70% תאלול הניה קיסייבב תמייקש הדיחיה ,שולשה ךותמ

 ,ומאו/ק6 לש וז ומכ ,תושדח קיסייב תופשב) .הב ןודא אל ךכיפלו
 (.שווווט תאלול םג תמייק ,המגודל

 עצבתמ 08 תאלולבש אוה תואלולה ןיב ירקיעה לדבהה
 אש תאלולבש דועב ,שארמ עובק םימעפ רפסמ האלולה ןכות

 דע פוט תאלולבו םייקתמ םיוסמ יאנת דוע לכ ןכותה עצבתמ

 .אלמתמ םיוסמ יאנתש

 תועצבתמ אוו"] סא תואלולבש דועב ,אוה ףסונ לדבה
 .שוווו"ה תאלול ןכות עצבתמ חרכהב ןיא ,תחא םעפ תוחפל

 :טלחהב רתומ םיסופיטה לכמ תואלול ןוניקש ,וילאמ ןבומ
 תודוקפ תרזעב ןתוא הנבנ זהלא תואלול ינבמ חתפנ דציכ

 :ךכ הארת אווווש תאלול .0010"] יאנת

 0 אסז (יאנת) זוושא 60' 5זגאד 0[ צוות 0

0 - 59 

 00 ךשמה

 ו שאפ סץ וו ₪ 0

 :ךכ הארת אווווו| תאלולו
 וס 8' זאגאד סי טאדוו 00

20 

 0 --ַץ אסז (יאנת) זואאא 10 ' <אאס סץ 1007

 .יאנתה תא ךופהל טושפ אס (יאנת) םוקמב ןתינ
 ןכות ,(אסא ללוכ) גוס לכמ האלול ךותבש ךכ לע דיפקהל יואר

 -בהלו הדיחיה תא תוארהל ידכ םיחוור רפסמב הנימי טסוי האלולה

 ןוניק תמר לכ ,תואלול םיננקמ םא .(תואמגודבכ) האלולה תא טיל
 רדס תאו המצע ינפב האלול לכ טילבי הז רבד .םיחוור רפסמב טסות

 תואלולב הצופנ תועט :תויועט יוליגב ליעי םג אוה .תואלולה ןוניק

 ,האלול לכ םילידבמ םאו ,העטומ רדסב ןתוא רוגסל איה תוננק

 -ולל המגוד .דיימ תאז םיאור ,העטומ אוה םאו ןיעל טלוב רגוסה

 :ךכ תואריהל הלוכי תוננקמ תואל
₪ 

3 



 תרוחומ
 ווקז\רדה

 ןויס לינ

 ידידימ דחא חרט ,ואדיו יקחשמ ןקחש יניאש תורמל
 :בשחמה יקחשמ ידקוממ דחאל יתוא חולשלו דחא םוי ןפלטל

 .יתבהלתהו...יתחצונ...יתיאר...יתאב "ורייל ןוגרדב קחשל ךל"
 רוד וירתא רורגיש םיקחשמה דחא אוה רייל ןוגרדה קחשמ

 הניחבמ קילדמ אוה ,ךשומ אוה ,ןיינעמ אוה .םייוקיח לש
 .תיגולונכט הניחבמ םיהדמ אוהו ,תיפארג

 תא וגאקיש תכורעתב סקינורטמניס תרבח הגיצה זאמ
 תונומטה תויורשפאה לע םירבדמ םלוכ ולחה ,הנושארל קחשמה
 .קחשמ תנוכמו בשחמ ,קסיד רזייל ןיבש בולישב

 תדוקנ ונינפלש רורב ךא ,בשחמה רודב איבנ תויהל השק
 תבוטל תויחויר ןדבאמ הלבסש ואדיווה יקחשמ תיישעתב הנפמ
 .םייתיבה בשחמה יקחשמ

 תצובק ןגריא ,רבעשל ינסיד טלוו ינפלוא שיא ,טולב ןוד
 םוקוטס תויצמינאה תרבח תא ומיקה םה .הינרופילקב םישנא
 ספדומ ,ריוצמ יתלילע טרס :ןויערה תא וחתיפ םינש שש ךשמבו
 ויתוטלחהב עיפשמו ,רוביגה אוה הפוצה ובש ,קסיד רזייל יבג לע
 .הלילעה תוחתפתה לע

 ו ןוגרדה תרואממ וירבחו טולב ןוד

 ההובגה המרב ריוצמ טרס :ינסיד תרוסמכ טרסה תוכיא
 .סואמ יקימ וא הייגלש ,הלרדניפ תא תשייבמ הניאש ,רתויב
 | רוביגה ינפ תויוועל דע םיטרפ יטרפל םייונב םייתוזחה םיטקפאה
 | .יתימא טרסמ וחקלנ וליאכ םיילוקה םיטקפאה .הנכסב ולקתהב

 ו ,תוינוימד תויללחב תוריל ליגר היהש ימ .רופיסהמ קלח הז ךא
 | ןויסנב ןימטיו תויקסד לכאש וא ,ינוימד חתותמ ,םיינוימד םיליט

 לולסמב ץורימ תינוכמב גהנש וא ,ןֶאמְקִאפ תוחור לע רובגל
 | ,בושחל םג ךרוצ שי הבוגת לש תונמוימל טרפ .עתפוי ,ןכוסמ
 1 היעב לכל ןורתיפה תא אוצמל שיו תואיגש לע רוזחל רוסא
 .רוביגה לקתינש

 1 הנפד היפיפיה הכיסנה .ןיטולחל ילאנב השעמה רופיס
 1 .תפשוכמ הריטב יבשב הקיזחמ אוה .עשר ןוגרד ידיב הפטחנ
 (קויד רתיל םימעפ 3) וייח תא ןכסל בייח זעונה קיריד ונרוביג
 הניפ לכו ,םיאתפ תדוכלמ איה תפצרמ לכ הב ,הריטל סנכיהל
 תא טוונמ יוגיה טומ תרזעב ,קחשמהו .ינחצר ביואל אובחמ
 תרזעב .הלאמש ,הנימי ,הרוחא ,המידק ,ונוצרכ רוביגה יכלהמ

 היה ןומזיתה םאו הנדנמ וברח תא קיריד ףולשי ברחה רותפכ

 וו

 הפילשב וא תומדקתהה ןוויכב תועט לכ .ובירי תא לסחי קיודמ
 תומ" תניצס םג בגא .תומי ונרוביגו ,ידמ תרחואמ / תמדקומ
 דלשל ךפהמ לש יזופרומטמ ךילהת רבוע אוה ,הנינפ איה "קיריד
 .רתויב ההובג המרב השפנהב לכהו ,תומצע לגל ךכ רחאו

 לכה ךס .השדח הנכס םע דדומתהל רוביגה לע רדח לכב
 ,שא יטהול םירדח ,םילגלגתמ םירודכ :תונוש תודוזיפא 40 ןנשי
 -לשו תולגלוג ,תחתור הבל ,תוצלפמ ,םיפלטע ,םיפפור ץע ירשג
 תוכרב ,תואטלה תכלמ ,רוחש סוס לע ריבא ,םילגלגתמ םיד
 םוניהגה ירודמ םיעברא תא רבע קירידש רחאל ...דועו תוינעבוט
 איהשכ ןוגרדה ידיב תאשינ הנגד תיארנ םעפ ידמשכ ,ולאה
 ןוגרדה אצמנ ןאכ ,ןוגרדה תרואמ לא קיריד עיגמ ,הרזעל תקעוצ
 םושמ) .הנפד הדוכל וב חלודבה רודכל חתפמ וראווצ לעשכ ןשי
 רחא שופיח ידכ ךות (.רתויב יטאפמיס סופיטכ הארנ ןוגרדה המ
 תא ריעהל לולעש שער םורגלמ ענמיהל קיריד לע ,םימסק ברח
 ,ךידיב חתפמהש ירה ןוגרדה תא גורהל תחלצה םא .ןוגרדה
 בל עקר לע קוביח ידכ ךותו ,ותבוהא תא ליצהל קירידל רשפאמ
 .קחשמה םייתסמ דורוו

 .ואדיווה יקחשמ תקינכטמ הנוש הז קחשמ לש הקינכטה
 קחשמה .קחשמה לש תויורשפאה לכ םייוצמ קסיד רזיל יבג לע
 ןווכל בשחמל הרומ אלא ,תורישי קיריד לש ויכלהמ תא גהוונ וניא
 .ךסמה יבג לע וגיצהלו קסידהמ היצמינא עטק רוחבלו ,ןייצמ
 זועפה תוטיהרל תואיבמ קסיד רזיילה תוריהמו בשחמה תוריהמ
 הכישממ הלילעה הנומתב ןועטיק לש םירצק םיעטקל טרפו ,תול
 ,תונוש תויורשפאו הטלחה תודוקנ 800-כ םימייק .הקספה אלל
 .ףסכ טעמ אל םג הלועו ,רתויב השק קחשמה ,ליחתמלש ךכ
 .(תרחא קחשמ תנוכממ םינש יפ ,רלוד יצח הנוכמה תלעפה ריחמ)
 .תוחבל תחא םעפ תוסנל הווש היווחה תא

 הקיפמה הרבחהו השפנהה תרבח תוברועמה תורבחה יתש
 איבי הז ינשדח קחשמ אקוודש ןכתיי ךא ,לגרה תא וטשפו טעמכ
 וב ,סייא סייפס היהי הז גוסמ ףסונ קחשמ .םייופצה םיחוורה תא
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 םיעהו ש ע ש ו

 סייא סייפס רוביג ,רטסְסר

 םעפהו ,ילרבמיק ורבח תא שפחמה ,רטסקד ,16 ןב רוביג בככמ
 רודכ תא דימשהל םימיאמה ללח ירוציו םיטובור דגנו םיבכוכ ןיב

 םיגולאיד לש הגרדל עמשה תכרעמ תא ורפיש הז קחשמב .ץראה

 השכר רשא ,וקייִלֶק תרבח .רבמצד שדוחמ לחה ץפוי אוהו ,שממ
 הנושארה בוריסה תוכזב םג התכז ,ןוגודה תרואמ לע תויוכזה תא
 שיאה בישמ ךכ לע זףסכב טולב ןוד השעי המ .סייא סיינסב
 ויקוניפ ,יבמב ,םיריוצמ םיטרס לש םיגוס ינש םנשי" ומצעב
 הנווכה) .'א םוי רקוב לש םיטרסהו .םייסאלקה םיטרסה ראשו
 םוי לכב היזיוולטב םינרקומה הכומנ תוכיאב םיריוצמ םיטרסל

 טרס רייצלו תשגל יתעדבו ינשה גוסהמ םיטרס השוע אל ינא .('א

 . ".אלמ ךרואב ףסונ

 תוחלול יאגת תודוקפ ,סיסולב
 כוט רדס יניינעו

 ₪010 50' אס סץ ואז ם 100

 אפאד כ

 'דגפד ספ טאדוו 007

5 

 וה

15 

 0 ו ₪010 70 'טאס סע אדו 007

 5 אטאזוו

 תא טימשהל רתומ אאאז תודוקפבש יפ-לע"ףא :בל ומיש

 תעדל תושפאמ הנתשמה םש תביתכ !תאז ושעת לא ,הנתשמה

 .תוינכותה תנבהל ינויח וניה הז רבדו ,תאצי הפיאמ

 לש הז קלחב ומסרופש תוטישה םושיימ האצותכ ונוכז המב

 הלקהב וניכז ,תוינכותה ךלהמ לש רתוי הבוט הנבהב וניכז זרמאמה

 תא ןיבי רחא תנכתמש תורשפאב וניכזו תואיגשה יופינ ךילהתב הבר

 .ונבתכ ונאש תינכותה

 ןוכנ שומיש רקיעבו םיפסונ םימוחת הסכנ אבה רמאמב
 וב

 .תורגשב



 !!תמשור הפוק לע "םישבלומ" בשחמה תונורתי -- הריכמה תדוקנב הכפהמ

 טירפוק
 יאלמ לוהינל בשחמ-הפוק

 ןווגממו לודג םיטירפ יאלמ םיקיזחמה קסע יתבו רחסמ יתבל תילאידיא

 :"לק-יד" לש תינכפהמהו השידחה תבשחוממה תמשורה הפוקל

 יקסע בשחמ לש תונורתיה לכ תמשור הפוק לש תונורתיה לכ
 128% ימינפ ןורכיז (הליגר תמשור הפוקכ) הלעפה תולק

 65/₪ו הלעפה תכרעמ הדובעב תוחונ

 טוט -וא ,תחא הדיחיב ללוכ הפוצר הדובעב םג ההובג תונימא

 םינוטילקת ןנוכ ,בחר הגוצת ךסמ

 םיפסכו תונמזה ,יאלמ לוהינל הנכותו

 טירפ לכ רותיאו שופיח תורשפא א

 הצובקה םש וא ומש יפ לע

 ! !דודיק תטישב ךרוצ אלל

 םיקפסמ תונמזהו יאלמ לוהינ

 .(םיטירפ 50,000-7000)

 תונובשחו םיפסכ לוהינ

 (תודסומ יבויח ,תולבק ,תוינובשח)

 :ידעלב קווישו ירוקמ חותיפ

 03-613212 ,03-613095 :לט א"ת 60 ןיקניש

 סנ וידוטס -- ללוס םוסרפ 04-515677 ,הפיח "לק-יד" .02-242018 ,םילשורי "לק-יד"

 כ ורקימ

 ןח ---ב
 יררה סמס
 7 + < | יה רטש-רמאששששהממ

 ומכ ,הלודגו תינועבצ הזירא :םינפוא רפסמב םירכמנ םיבשחמ

 האצותכ תובר חיטבמה ,םסרופמ םש ;רחא ינומה הכירצ רצומ לכ

 לש ותלוכי ידי לע ןכו ,תרושקתה יעצמאב "שוטיפ" ;רבעה ןויסינמ

 ול ןיא ,הקילדמ הזירא ול ןיאש בשחמ אוה יב ורקימ .תוריכמה שיא

 רנוכת קרו תרושקתה יעצמאב יוסיכל הכוז וניא ,םסרופמו לודג תא

 תודמוע הנוקה לש הטילקה רשוכו רכומה לש עונכישה תלוכי ,וית

 .םיבשחמריעז לש הז יתורחת קושב ול

 תכרעמל הנושארבו שארב דעוימה בשחמ אוה ,יב ורקימ

 הקוסיע רקיעש דלרוו ורקימ םשב הנטק הקינורטקלא תרבח .ךוניחה

 דושמ לש זוכימ לע הדדומתה ,תרושקת יסיטרכ רוצייו חותיפ

 רובע בשחמה תא אופא החתיפ הרבחה !התכזו ילרטסואה ךוניחה

 אוהו תוניינעמ תונוכת רפסמ יפוסה רצומל .םיילרטסואה רפסה"יתב

 ךא .ישיא בשחמכ ןהו יתיב בשחמכ ןה ןטק ןוגריאב שמשל לוכי

 םיבשחמה ףנע ישנאל ןכו ךוניח תוכועמל דחוימב םיאתמ אוה

/ 1 

 "ונס תובח ידי לע ץואב קוושמ יב ווקימה בשחמ

 ןורכיז תבחרה .'ק 64"ו 'ק 16 :םימגד ינשב מ"עב הקינורטקלא

 .'ק 33 בשחמל ותוא תכפוה ןטקה בשחמל 'ק 16 לש תדחוימ

0 

 הנבמ

 הברה ןטק הארנ אוה :העטמ בשחמה לש תינוציחה ותרוצ

 רטמיטנס 22.5 וקמוע ,רטמיטנס 35 ובחור .ויעוציב רשאמ רתוו

 .תועדה לכל ןטק בשחמ ;רטמיטנס 5 ,רתויב הובגה וקלחב ,והבוגו

 תינתלעפ הוובד - ירחסמה למסהו רוחש/רופא ןווגב םה ויעבצ

 .ןוילעה קלחב אצמנ

 תויצקנופה ידילק 13 רובע רוחש :םינווג ינש םידילקל

 -מונ"אפלאה םידילקה רובע ןבלו ,('וכו 96, 18, 3111אז) תונו

 רשאכ בשחמה לש ירוחאה וקלחב םיאצמנ םירוביחה ל
 רט
- 



 .קיטסלפה תספוק יבג לע טלבב ןמוסמ רוביח לכ לש דיקפתה

 ודיל ;טלפ/טלק תאיצי רובע שמשמ םיניפ 15 לש יטרדנטס רוביח

 דחוימ תובחרה קשמ .תויתרדיס תוכרעמ רובע םיניפ 25 לש רוביח

 .תוקלה יכרוצ יפ לע הבחרהה תא רופתל רשפאמ רוביח םוש אלל

 גצמהו לוקמשרה ,תוכה קפס .שמתשמל םג םייק המוד חתפ

 חותפ לכה הב ,וז הליגר יתלב השיג .דדוב םיניפ 5 עקשל םירבחתמ

 ,הז בשחמל תינייפוא ,ויתושירדל בשחמה תא םיאתהל ןכרצה לעו

 לכ תא םישמשמ שארמ"רדגומ דיקפת ילעב םיעקש 3 קר השעמלו

 .םייטרדנטסה םירוביחה

 ןויערה תא בוש םילגמ ,יב ורקימה הסכמ תא םיחתופ רשאכ
 וילע ישארה ספדומה לגעמה .עבוקה אוה שמתשמה וב בשחמ לש

 ןורכיזה תבחרה ןיב 'ץיוודנסב קינקנכ בשוי ,יסיפסבה בשחמה בכרומ
 בשחמה ינרצי וחילצה וז הטישב .הטמלמ עבצה סיטרכו לעממ
 תוחוקל לש םינוש םיגוס תרשל לגוסמה יטפקמוק בשחמ רצייל
 ,'ק 32 בשחמ היה הקידבל ונלביקש בשחמה .הספוק התוא ךותמ
 אלמ היה רלבמסאהו ,ט) יג םיבשחמ תשר תרושקתל הנכות םע
 'א 80 דז גוסמ אוה דבעמה .יזכרמהו ןוילעה תוחולב ירמגל טעמכ
 לע ססובמה ,ישילש רוד ,תויביס 8 דבעמ והז .גוליז תרבח לש

 ךפהו 8080 דבעמל הרבחה ידי לע רפושש לטניא לש 8008 דבעמה

 דבעמ לש ףסונ חותיפ אוה 80 דזה .70"ה תונשב טילשה דבעמל
 םירגוא הפיסוה ,תוארוהה טס תא הביחרה גוליז תרבח ;הז הלועמ

 לש םִָא יִפ יס הלעפהה תכרעמ לש ינקתה דבעמה תא ךכב הרציו

 יבשחמ ןיב דואמ יראלופופ דבעמ אוהו 'ץדֶסיו לטיגיד תרבח
 .ורקימה

 .ץרה"הגמ 3.375 איה בשחמה לש ןועשה תורידת

 דחוימב החושק הספוק וז .המצע הספוקה לע םילמ רפסמ
 ינפב םג דומעל תלגוסמו ,(תוסנל אל - ןויס יתב ירבדל שא תניסח)
 תא שינעמ ינא) זגורמ תנכתמ וא לכסותמ דלי לש תוללעתהה

 עדיש ;0.0197 לש תודיחיב ,1-ל 1000-מ רופסל ול ןתונו בשחמה
 תוכמ "טקשב לבוס" בשחמה .רפס יתבב רקיעב הבושח הנוכת (!ול

 .ןטק יאפופ ,רוציקב .שרקתהל ילב ךומנ הבוגמ תוליפנ וא תוינוניב

 -.... ו-2

 תדלקמ

 רודיס רמולכ ,סוא/שאיצ גוסמ תדלקמ איה יב ורקימה תדלקמ
 ,(חוורה דילק ללוכ) םידילק 61 תדלקמל .הביתכ תנוכמבכ םידילקה
 םירוחשה תויצקנופה ידילק לע .םינווג ינשב רומאכ םיעובצה
 םינבלה םיירמונ אפלאה םידילקה לעו ,האירקל הלקו הנבל תבותכה

 תובותכה .הרורבו החונ האירקה תורוצתה יתשב .הרוחש תבותכה
 ףוס) דילקה לש ימדקה קלחה לע ןרציה ידי לע תוספדומ תירבעב
 ינמיס תא ריתסמ חוורה שקמ ךא ,(תוקבדמ ילב תדלקמ ףוס

 םנמוא .קזח היונב המצע תדלקמה .הנותחתה הרושה לש תירבעה
 .ןימאו חונ שומישה ךא םיפלוגמ םניא םידילקה

 היצקנופה ידילק לש םמוקימו יטרדנטס וניא םידילקה רודיס
 ,א₪51 היצקנופה ידילק ינמיה וקלחב ;תולגתסה תפוקת שרוד
 וקלחב .5וזויז, םאאהא, ספה, זאפ םפפ, אדטאא, אגא 3
 קספמה אוה ףסונ שודיח .5ז1זעז, 00, אז , דא, ₪56 ילאמשה
 .רבד לכל דילקכ הארנו ,חוורה דילקל דומצש תילגנא/תירבע

 הניאש הציחל ;ידמ השק תדלקמה לש השוחתה ,תיללכ
 תלעב תדלקמכ ךא .רזוח"ןוזיה קיפסמ תנתונ הניא הלעמלמ תורישי

 םיננוכתמ םניאש םישמתשמה לכ תא קפסת איה האלמ העונת
 ושיגרי הביתכ תנוכמ לע סיפדהל םיליגרה .תרוויע הטישב סיפדהל
 .היינשמ רתוי הכוראה הציחל רחאל םינשינ םידילקה .לדבהב

 .דואמ בוט ןויצ תלעב תדלקמ וז םייתיבה םיבשחמה ןיב

 גצמ

 בצמב .הקיפארג בצמו טסקט בצמ :תנוכתמ יגוס ינש גצמל
 תומייקה תויורשפאה .תורוש 167ו םיוות 64 קפסמ בשחמה טסקט
 תולודג תויתוא תילגנא וא ,תונטקו תולודג תויתוא תילגנא :םה

 24"ב םיוות 80 גיצהל תורשפא 'ק 64 בשחמל .תירבע תויתואו
 -עב תוינכותו םילילמת דוביע רובע רקיעב הצוחנה תנוכתמ ,תורוש
 .('וכו ןלפיטלומ ,קלאקיזיו) ינורטקלא ןויליג ומכ היצטניירוא תול
 דוקימו 12848 ךומנ דוקימ :תונוכתמ יתש בשחמל הקיפארג בצמב
 תגוצתו בשחמהמ דרפנ יתלב קלחכ האב תירבעה .256>512 הובג
 תויכשמה שי תיפוס 'ןונ תואל רמולכ ,תתוועמ הניאו האנ תויתואה
 .ןוילעה וקל לעמ הלועה הצק 'דמל' תואלו ,סיסבל תחתמ

 תיסיסבה הדיחיל .עבצה אוה תכרעמה לש לודגה ןורסחה ךא
 כ"יא רוטינומל 8 80 ריחמב דחוימ עבצ סיטרכ שוכרל שי ;עבצ ןיא
 בשחתהב .לאפ תטישב תינועבצ היזיוולטל % 110 ריחמב וא (א08)
 תשיכר רחאל םג .תרכינ האצוה וז ,םויכ םייתיבה םיבשחמה יריחמב
 עבצה תנומת ,עקר יעבצ 16-ו תיזח יעבצ 32 קפסמה עבצה סיטרכ
 המגדהה ןמזב) .תירשפא הניא טעמכ טסקט תאירקו תקפסמ הניא
 רתוי הברה התיה רוחש/קורי גצמה תנומתו םיגצמ ינשב ונשמתשה
 תנומת תקפסמ תכרעמה ,גצמל רשקהב (.עבצה תנומת רשאמ הבוט
 -ש דחוימ היזיוולט ריממב שמתשהל שיו דבלב רוטינומל ואדיו
 .רלוד 50-כ וריחמ

 .בשחמה לש הרטמה להק לע לכמ רתוי העיבצמ גצמה תנומת

 ט ב מ

 -ריאלו ,תינועבצ הגוצת םיכירצ םניא םייקסיע םינוגריאש החנהב
 בור עקשוה ,עבצ יגצמ תשיכרל ביצקת היהי אל םייכוניח םינוג
 ,היעבצב אלו ,התוביציו הנומתה ביט ,גצמה תנוכתמב ץמאמה

 .בוט - הקיפארגו עבצ ;דאמ בוט - גצמ תנומת

 עמש

 השענ עמשה ןונכית .ותמצועב עיתפמה ימינפ לוקמר בשחמל
 ןוטה תא תנכתל ןתינ הב תולקה .קיסייבהמ ?1.\צ תדוקפ ידי לע
 ןויצה .והשמ תוסנל ינומכ ןפייז וליפא תורגמ ותעמשה ךשמ תאו
 .תונכתה תולק תאו ,ימינפה לוקמרה תוכיא תא רקיעב ףקשמ "בוט"
 .עמשה תניחבמ םכחותמ וניא ומצע בשחמה

 ןורביז

 בשחמה לש רתויב המישרמה הנוכתה קפס אלל אוה ,ןורכיזה
 לש תיסחי"הובגה וריחמל הביסה םג וז .(הלועמל לעמ ןויצה)
 "ו דואמ ההובג ,שמתשמל תראשנש ,וטנ ןורכיזה תומכ .בשחמה

 לכמ רתוי הברה ,םייונפ 'ק 54-מ תוחפ אל ריאשמ 'ק 64 בשחמ
 -מהש הדבועה איה תטלובה הנוכתה םלוא .הזכ לדוג רדסב בשחמ
 לוזה ,ימאניד םֶארב אלו ,רתוי רקיה ,יטאטס םארב שמתשמ בשח
 תא ןסחאמ םִאר קיטאטס ,הרצקב .םייתיבה םיבשחמה בורב גוהנהו
 ןונעירב ךרוצ ול ןיא ןכלו ,(קת/עג) םיקספמ בצמ ידי לע עדימה

 ןמז לכ .ונורכיז תא דבאמ אוה ןיאו (םינותנה לש שדחמ הביתכ)
 .ורמשל ןכל רשפאו ןטק אוה שורדה קפסהה ,הובג חתמ שיש

 ול שיש ילמשח ןעטמ ידי לע רמשנ ימנידה םִארה ותמועל

 בשחמה תוריהממ ערוג וניא םנמוא הז רבד .ושדחל שיו ףולדל היטנ

 תקספה לש הרקמב :לודגה ונורסח .תדחוימ תכרעמ שרוד ךא

 .הלוכתה לכ תא םידבאמ למשח

 רחאל ;הצחמל-לטלטימ בשחמל וכפוה בשחמה לש הז ןורתי

 תא ריבעהל רשפאו ףסונ ןוסחיא יעצמאב ךרוצ ןיא תינכותה תביתכ

 תא ופילחה ץראב םיקוושמה .םוקמל םוקממ הנכותה םע בשחמה

 1.5 לש תוליגר תוללוס שולשב ,הרידנהו תירוקמה יוביגה תללוס

 יעצמאב ךרוצ ןיאש הדבועה .הנשמ הלעמל קיזחהל תורומאה טלוו

 בשחמב םישמתשמה ולאל רוקיעב תיביטקרטא ,ףסונ ןוסחיא

 םיצור םניאו ,(תיבב הדובע ךשמה םע ,דרשמ) תומוקמ רפסמב

 תוינכותב שומישה תא לעיימ רבדה .הלופכ םינותנ"ןוסחיא תכרעמב

 םתס וא תשורח יתבב ,הלעפה תוכרעמ ומכ תנייוע הביבסב תורופת

 : .התיכב םידלי

 ק 16 םגדב .םימגדה ינשב הנוש בשחמה לש םורה תכרעמ

 תמש וז .(ק 16) דלרוו ורקימ גוסמ תבחרומ קיסייב תינכות הבורצ

 -- ו ו הקידב ךרעמ םג תללוכו תבחרומ קיסייב

 קנט לממלכה
 ₪ עופל איצוהל ,תונור

 טילקתה ןנוכ תא לעפתל ןכ ומכ ,ןורכיז ישוג שפחלו זוזהל תוושהל

 .רמשלו ,ןועטל ,לחתל

 וירצוי תא האיבה ,רמשנש םאר ןורכיז בשחמלש הדבועה

 \בועחמ
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 ךכו ,תוינכות ןסחאל םיבבשב םישמתשמ ,לוקמשר ילילס וא םינוט

 ךרוצ אלל םג תואלילמתו לאקספ ,רלבמסא ומכ הנכותל השיג שי
 .לוקמשר וא טילקת ןנוכב

 -יל יכרוצל תדעוימה רלבמסא תינכות התיה קדבנש בשחמב
 יעצמאל קקדזהל ילב תורישי אורקל היה רשפא התוא הכרדהו דומ
 .םורב הבורצה וגול תינכות םג ונינפל הגצוהו ,ףסונ הנסחא

 בשחמל תוידוחיי וב תונומטה תויורשפאהו ןורכיזה אשונ לכ
 .הלועמ לביקש ןויצה ןכלו הז

 תובחרה

 וביחרהל תורשפאה איה בשחמה ןייטצמ הב תפסונ הנוכת
 לכ תא טעמכ תוסכמ טלפ/טלק תוכרעמ שמח .תיסחי"תולקב

 למנ ונשי גצמ"תדלקמ תיסיסבה תכרעמל טרפ .תרושקתה יימוחת

 תדוקפ .דואב 1200"ו 300 :תויוריהמ יתשב לוקמשרל יליבקמ
 ידי לע תיטמוטוא תעבקנ תוריהמה תורוצה יתשב ;המוד הניעטה
 ינש בשחמל .תיטמוטוא הרוצב תננוכתמו לוקמשרבש תינכותה

 הנשי ןכ ומכ .דואב 1200"ו 300 תוריהמב 232 סא ראל :םיקשמ
 תא תודימעמ ולאה תובחרהה ללכ .100 סאל הבחרה תורשפא

 .תובחרה אשונב תימואל הגילב בשחמה

 גצמה ךרועו קיסייב

 רפסמ ול שי .דואמ הרישע יב ורקימה לש קיסייבה תפש

 רשפאמש אא8ז"ה ינפל היהש ומכ תויטרדנטס ןניאש תונוכת
 הרוש לכ .ךסמה סופיאל תכרעמ וא הנורחאה היינשב טרחתהל

 ךכ לכ ךירצ ימ) םייוטיב 184 דע לולכל הלוכי קיסייבה תפשב

 .אלמ יוקינ ומכ ,ןורכיזה לועפת רובע ןה תודוקפהמ קלחו (זהברה
 תא תעבוק ?0א תדוקפ .ןורכיזה תא קחומ וניא ימתס יוביכ רוכזכ

 םיוות ללוחמ"ל שי רתויב בר שומיש ךא גצמה, לע הגוצתה לדוג

 ,תודחה ןובשח לע) תונוש תורוצ ןורכיזב רומשל רשפאמש "ןיכת
 יילקה חולו רחאמ .שמתשמה ןוימד איה הדיחיה הלבגמה .(ןבומכ

 "ישבו 6181. בולישב ,ליגר תודוקפ 3 דע דילק לכלש ירה ,ןטק םיד

 תויורשפא רפסמ ;ולא םיבשחמל ינייפוא גצמה ךרוע .זוושז בול

 תרבח לש םייתודידיה גצמה יכרועל ורבעי םלוכ יתמ) 011 בצמב

 .בוט ןויצ ןתונ תודוקפה רפסמו (רודומוק

 יי

 הנכות

 6? סיטרכ םהלש םיבשחמה רובע :םיינשל הקלחל רשפא

 קיסעהל םילגוסמ 'ק 64 יבשחמ .הז סיטרכ אלל םיבשחמל הנכותו

 תנתינ ךכבו ,'ץרְֶסיר לטי'גיד תרבח לש 2.2 םא"יפייס הלעפה תכרעמ

 ןה הלא תוינכות בור .וז תכועמל ובתכנש תוינכות תואמל השיג

 ידבעמ ,םיינורטקלא תונוילג ,םינותנ ידסמ ומכ ,יקסיע יפוא תולעב

 .תורוכשמו ש"חהנה ,יאלמ תורקב ,םילילמת

 ולה ל קאפ ומכ תיטרדנטסה הנכותה הנשי (שא| םניאש םיבשחמל

 לקת יבג לע הנועטה הנכות םוקמב :הנכותב שומישב השיג יונישל

 רתע



 -ישה ךא תואקתפרהו םיפלק יקחשמ המכ ,חש ,ללחה ישלופ ןאמ

 תוינכותב יוטיב ידיל אב ןורכיזה תכרעמ הקינעמש תונורתיב שומ
 זתשמ יִטיִא"ִא לש וגולה סיסב לע וגול תנכות "וגול זוא" ;הדמולה
 תויוויטימירפ םילימ קר אל ךכו ,שארמ םיתנכותמה םיוותב םג תשמ
 רבכ תבכר רטק ומכ םיבכרומ םיכרעמ םג אלא ונשי וגולה לש

 םילגעמ טוטרסל תדחוימ הנכות .בשחמה ןורכיזב םיאצמנ
 ידבעמ ;םינמיסה תזזהל יוגיהה טומב תשמתשמה םינורטקלא
 תוינכות הלא לכ ,קלאקיזיו תיומד הנכות ;םיינושל-וד םילילמת

 .'ק 16"ה בשחמ תרזעב םג ליעפבהל רשפאש
 תוינכות ןכו תירבעב קיסייב דומילל תנייוצמ תינכות תמייק

 בשחמל תפסונ הנכות .(דוקינ ללוכ) קודקדו ןובשח דומילל תוירוקמ

 תוטלק :תורוצ שולשב העיגמ איהו הילרטסואב רקיעב הרוקמ
 .םורב תובירצ וא ,םינוטילקת ,טרס

 קיפסמ ןיינעל יב-ורקימה בשחמ חילצה ריעצה וליג תורמל
 רובע ובתכיי ןמזה םעש חינהל שי .בוט ןויצב הכזש ךכ םינתינכות
 קינעמש תוברה תויורשפאה ללגב רקיעב תופסונ תוינכות הז בשחמ
 .בשחמה לש ףידנ יתלבה ןורכיזה

 םיריחמו תונקסמ

 םיריחמה) .םיריחמה תמישר לע רובעל יאדכ תונקסמה ינפל
 .(מ"עמ אלל

 רלוד 520 ,'ק 16 בשחמ

 רלוד 110 ,'ק 16 הבחרה סיטרכ

 רלוד 70 ,היזיולטל ריממו קפס

 רלוד 80 ,ב.ג.ר עבצל הבחרה סיטרכ
 רלוד 90"ל 50 ןיב ,םור הנכות

 רלוד 721 ,'ק 64 בשחמ

 רלוד 230 ,קורי יפארג גצמ

 רלוד 650 ,'ק 200 טילקת ונוכ

 רלוד 100 ,לאפ עבצל הבחרה סיטרכ
 רלוד 15 ,תטלקב הנכות

 היזיוולטל תדחוימ הנקתה שרודה עבצ אלל 'ק 16 בשחמכ

 ולא .רקי בשחמ והז ,םיאתמ (רוטינומ) רטונ תשיכר וא תיתיב
 קשמב לעייתהלו בשחמ יקחשמב קחשל ,קיסייב דומלל םיצורה
 םגו יב ורקימה לש תמכחותמה היגולונכטה תא םיכירצ םניא תיבה
 .הרובע ומלשי אל

 לעב בשחמ םישרודה םייניצר םיבבוחל םיאתמ בשחמה

 תביתכל רישכמכ םהל שורדהו ,יתיב שומישל לעמש תויורשפא

 היהי ףסונ הרטמ להק .םינורטקלא םייוסינל המרופטלפכ וא הנכות

 -כ לש ריחמב תכרעמ .בשחמתהל הצורה ,ןטקה יקסעה ןוגריאה

 לוהינ ,יאלמ תרקב ,תואלילמת ומכ והשמ ול קפסת רלוד 0
 -רעמו רפס יתב .קוושמה עיצמש לסב תיקסע הנכות דעו תונובשח
 שיאו ,דסומה תושירד םהמ עדויה ,טילחמ ףוג םהל רשא ,ךוניח תוכ
 אוצמל םה םג ולכוי ,הזה בשחמה תונורתי תא לצנל לכויש םיבשחמ
 .יב ורקימב ןיינע

 אלש וליפאו ,םישודיחב ןיינעתמה םיבשחמ שיא לכ יתעדל
 האריו ,יב ורקימב תחא םעפ תוחפל ץיציש יאדכ ,השיכר תורטמל
 .ףידנ וניאש ןורכיז לש תלוכיהו תועמשמה המ
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 יעיבר לופק

 ,61332 א"ת ,33325 ר"תל וישכע שולתה תא חלשו רוזג אלמ

 ישיפועחס ןיזאגמה לע יונמ תויהל ינוצרב ] ןכ

 יחמ תרמאה ינפמ ןנוגתהל ,יתיבל תורישי ולבקל
 םניח תונויליג רפסמ

 תונוילג ו5 לבקאו תונוילג 12 רובע םלשא

 (סונוב 25% רמולכ םניח םיפסונ תונוילג 3)

 תונוילג 36 לבקאו תונוילג 24 רובע םלשא +

 (סונוב 50% רמולכ ,םניח םיפסונ תונוילג 12)

 תונוילג 60 לבקאו תונוילג 36 רובע םלשא ב

 (סונוב 67% רמולכ םניח םיפסונ תונוילג 24)

 ועשב עיפומש יפכ ןורחאה ןויליגה ריחמ תא יתלפכה
 סמב (םיבשחמו םישנאו ישיאה בשחמה יריחמ)

 איה האצותהו (36 וא 24 ,12) תונוילגה

 61332 ביבא-לת ,33325 ד"ת

 סיטרכ תא ל"נה םוכסב ובייח אנא ם

 גולק ס'רנייד/הזיו/טרכארשי

 סמ סיטרכה ףקות סיטרכה 'סמ

 ךרוצ ןיא

 .ראוד לובב

 לבקלו ,םי

 (03ו244391 ,244388/9 ,244380 ןפלט :ךתוחונל *
 !ךלש יארשאה ןובשח תא בייחנו
 וחל וורקה ןוילגהמ לחה וחלש

 לקש

 (ריראת) ,מ"עב םיבשחמו םישנא תווי ול קישב ףרוצמ הז םוכס

 ו ויש

 ןעמנה י"ע ומלושי ראודה ימד

 הנפד רדה ראוד ףינס תועצמאב 7675 רפסימ רושיא

 דובכל

 .וי'בעחפ
 61232 דוקימ א"ת 33325 .ד.ת

 :וישכע 244380/8/95

 ופסמ ןויליגמ לח

 (ידיקפת)

 (רפסמ)

 ורוקימ)

 ו!המיתחו

 ןושאר לופק

 יל

 ינש לופק
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 ב וי. ₪ ט ב מ
 ?ויומכו יונת רו בייחתהב ךב החנ

 0 2 ,םילועמ םיקומינ 4 לע לכתסה
 = :וישכע ,66.6% וכרעש סונוב ללוכ

 חה | |. .הי "הקאמה א ו

 ףטחנ *"פשחפ = .ומצע תוכזב ותוא טופשל רתויב בוטה ןמזה והז .ךיניע לומ וישכע ןיזגמה 1
 ותוא ךל חיטבת תחא ךרד קר ךא .תופסונ תורודהמב ותוא םיסיפדמ .םינותיעה ינכוד לעמ שממ הקיפארגו עבצ

 .םייתנש קר םלשו םינש שולשל םותח .ךקסעב וא ,ךתיבב

 .םיפסונ השולש תלביק ,תונויליג 12-ל תמתח .טושפ ןובשח תושעל ןמזה םג אוה וישכע 2

 ()24 רוע לבקל ךישמת ,תונויליג 36-ל יונמ תמתח .(ןבומכ ,םניח) םיפסונ 12 תלביק ,24-ל תמתח

 ?הנטקה ךתעקשה לע ,והשלכ םוחתב ,רתוי הבוט האושת אצמת ןכיה .וננובשח-לע םיפסונ

 .םיצחלו תועפשהמ יקנ ,יאמצע תויהל ףאוש ןותיע לכ .עודי דוסב ךתוא ףתשנ וישכע
 .יראה קלחה תא -- וב םימסרפמה וליאו ,ןטקה םקלח תא ןמממ ארוקה רשא םינוחיע םנשי
 .ןושארהמ ןטק ךא ,רכינ קלח םימרות םימסרפמהו ,םתוא קיזחמה אוה ארוקה רשא םינותיע םנשי

 עמש

 הכירע

 םיביתכמה תוכיאה ינותיע םה ולא .ךורא חווטל םייונמ םה םהיארוק בור רשא םינותיע םנשיו
 הנסחא דויצ ,התונקיידו התוניצר ,התונכ ,תמוסריפה תמר תא םימסרפמל
 ו ו | תא לצנל ךתוא םינימזמו ,תאז גישהל ידכ הברה תושעל םינכומ ונא .עיגנו .עיגהל םיצור ונא ךכל
 םייפקיה .ונתבוטל ומכ חוחפל ךתבוטל .תונמדזהה

 וו םיבשחמב ןה החמומ רשא תווצ י"ע בתכנ י*'ששתפ = :תילאנב יד איהו .הנורחאה הביסה יהו%%7
 תואמחמ עפש ונלביק .הלועמ ןיזגמ והז .תרצוי תואנותיעב ןהו (םהמ עבונו םהב ךורכה לכו)
 ה ,רתויב הלודגה האמחמה ילוא ךא .םריכזהלמ םיעונצ ונלש קווישה ישנא וליפא רשא ם"וויטלרפוסו
 דואמ הלודג הרבח ,םיבשחמ קווישל הלודג הרבח לש הל"'כנמ יפמ ,קהבומ "טנמטייטסרדנא"ב הרמאנש
 ".אתוטמב ,האמחמכ תאז וארו -- תרוקיב יל ןיא" :וז התיה ,דואמ
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 ,ססכט ,ןוגרד ,לפא ,סגני

 ייקסע םיבשחמל רעונלו םירגובמל םיסרוק
 .תונגרואמ תוצובקלו םידבוע ידעול תודחוימ תוחנה ה
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 יופצה תא יתרקס ,רואנ ארוק ,ןושארה קרפ

 סייתנשב ישיאה בשחמה קוויש םוחתב ונל

 לש הינפ תעברא לע העמק יתבכעתהו תובורקה

 (3) ;םילהק (2) ןתורטמ (1) :םיבשחמה תמוסרפ

 .םיעצמא (4) ;םירסמ

 -כנה תיפוסוליפה הלאשב יתכשמה ךכ-רחא
 (ודימב םחוימ וא ונימב דחוימ :בשחמה) הדב

 -קמעל יתשלג ןהמ ,הרובע תיטתאפה הבושתבו

 ןיב המ :םיבשחמ םסרפמו קוושמ לכ לש אכבה
 ןיבל (לשמל "רכמ*תודוקנ") תונוכת ןהש תולוגס

 .("תלעות" וא "תונורתי") םילומגת ןהש תולוגס
 םיבטק ינש לע יתעבצה רתויב ףוטח חרואב

 (1) :םיבשחמ ינימנעב תלשוכ תמוסרפ לש
 םיקוהיפ תנברדמ ,תממעשמ ,תינכט תמוסרפ
 ".תעשעשמ" ,תנייקמתמ תמוסרפ (2) ;סיצומצמו

 -ינומכתתכ הרצוי בשחנ המכ דע חיכוהל הסנמ

 לע יתזמר דועו .תעתעתמ וא הרגמ .ויניבבוש-ןב

 הסאמה לא תונפל ילארשיה םסרפמה לש ותייטנ
 תומשה לע יתהמת ףוסבל .הסאלקה לא סוקמב
 יה
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 :סיכשחמ תמוסרפ

 סינומסרפתו תוגגכ ,סייקסרפ ,סיחופת

 שידג דט

 ,םמצעל םיקינעמ בשחמ-ימסרפמ רשא םיהומתה

 :ןוגכ) םייאליטרע תובית-ישארמ םיבכרומה

 ("סינורקא") ןיקירטונמ אלו (ב"'וטנעב וא ר"צבוי

 ק"מש ך"י (יסקה ת"מא ,א'תצופ ןוגכ) םייעמשמ

 ,חופת) שממ לש תומש רמוחו לק - (ם'דהל וא

 .(יני'ג .רזייל ,קלאקיויו ,סקרוממ הנגב .קיסרבא

 העברא הל ויה וליאכ תמוסרפ לע תולכתסה

 םירסמ + םילהק + תורטמ) דבלב םינפ
 -ימסרפמ רפסמ לע םויכ תלבוקמ (םיעצמא +

 הימיכה ,הקינורטקלאה ,בשחמה סוחתב קנע

 וגהנש ללמה"סוניקואב וסאמ הלא ;םיסנניפה

 סונייקוא - ןהלש תמוסרפה תויונכוס תאמ לבקל

 םהלש "םילזופורפ"ה תא ,ילוא ,םהל ריכזהש

 -וחוסלל חולשל (הלא םימסרפמ) וגהנש ,םמצע
 ..וטחלש"םהית

 דע ,וליכה "תוינרדומ"ה תמוסרפה תוינכות

 םיברועמ .םימ לש תורידא תוומכ ,הנורחאל

 ,תויונמדזה .תויעב :סוגיקואה ךותב ףצקב

 ,תויצאזילאוצפסנוק ,תויצפסנוק ,תויגטרטסיא

 ,תויצאזילאוזיו  ,םיִליִדו  םינייגרַאּבו תואלקפ
 .תוקרי ראשו םימוקימו םיבוצימ

 ןתוציקסל ףוריצב השגוה תאז היסומלרדנא

 ןדעוימה הלדוגמ לפוכמו לופכ לדוג לע תויפארג

 -מ"ו רדוהמו רופא לוטסירב ריינ לע ,העדומה לש

 -מ"ו דבוכמ ןאפולצ לש ץצונ הטעמ םע "דבוכ
 -ופ ןורהצב עיפותש העדומל תאז לכ - "רדוה

 תוריהמב ספדויש לוז ןותיע ריינ לע ,יראלופ

 ...רואה

 תודוקנה עבראב יד יכ תאז םע רבתסמ

 הליעיו הרצק תמוסרפ תעצה שיגהל ידכ ליעלר
 :רקיעהו .יעוצקמ טופיש תמוסרפ לכ טופשל ידכו

 ןה ,םסרפמל ןה תונבומ וללה תודוקנה עברא

 אוהש םינכרצה להסל יהו ומצע יאמוסרפל

 ינרכומ .יקוויש צמאמ לכב רתויב בושחה רבדה

 4 .ימוסרפו

 4 י'טוטחמ
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 םילהס יתרצוי 'תמוסרנב יגטה \גה

 ןפה לע גלדנ םייטוזקא-םייטקאט םימעטמ

 תורסמ | :סלוכמ | .,ילוא | ,דבכנהו) | ןושארה

 זהו שדחה ןוחטיבה רש לע רפסנו (תמוסרפה

 היזיוולטב רסמו ןונבלב רוקיבמ רזחש ,יתאפמיס

 חירהמ תוחפ אל הובג ןונבלב םילייחה לארומ יכ

 להקל ריבסהו ביחרה ףא ןוחטיבה רש .היזראו

 יכ טהלב ןעט "יאבצה ונבתכ"ש םושמ) ויעמוש

 חחוש יכ (יסננ-דע-ץוג לארומה ןונבלבש אצמ

 המ דע וינפב םיעטהש ,חטשב ד"גמ סע הז ןיינעב

 .לארומה הובג
 ילארשיה הפוצהו .םאנטייו הניא ןונבל .וישכע

 העיסנ תועש רפסמ קחרמכ ברקה הדשמ קוחר

 ךכ לע ףסונ .םיל רבעמ ןילימ יפלא אלו ,הדלזב

 וא םמצעב םיתרשמ סיבר היזיוולט-יפוצ

 ברקה הדשב - תאז םישוע םיידיימה םהיבורק

 ןוחטיבה רש לש ותיינפ .הנש ידמ םיבר םימי

 לא תונפל אל דציכ תעוושמ המגוד אופא התיה

 ןוכנה להקה
 ףא) הקיטילופב ןאכ קסוע ינניא :רורב היהיש

 םסיבשויה םיבשחמ ישנא דגג העיד יל שי יכ

 -תתשמ םניאו סיטייבהו םיטיבה לש ןשה לדגמב
 רו

 אקו רי רוחטהאתשקומקותהשקתאמ העהקותקאשתהה 22 --

 *3 1 01 תרה לגו תדע סו ואסו
 הזטת'ז סמ

 ול מ 4% - 8 שיש 0% 0

 ורה וו ( שה וירידה | דו ו |הידיש1] | 11]וא

 רה רש 0 ו
 רש רוכש ןכ וז[ 0 תרןכגרש

0 
 ו 1 2

 תרותב אלא (םייתרבח םייטילופ ןיסומלופב םיפ

 ותניחבמ (6) תונכרצה תרות איה-איהש ,תמוסרפה

 רביד ןוחטיבה רש .םסרפמה-קוושמה לש

 היזיוולטה עקרמ לומ ,המואה למ ינפב ,השעמל

 טעמכ ,חב ערוצמו בז לכל רשא המוא התוא ינפב

 .\רושאל ןונבלב בצמה רווחמו ריהנו יולג

 םע ילארשי ןוחטיב רש לש החיש גיצהל .הנהו

 "ןמ-לייח םע גיצי החישכ דחוימב ןתייצ ד"גמ

 -יט-יט תנחתב רודישל ילוא בוט הז ,ןכבו .הרושה

 היטוולטה תנחת וא ,יסְנֶט .הגונאטא'צב וא"י'ג

 הנאטנומ .הנלהב ייק-יסדוי"ףא
 "ולש הארנו עמשנ סנרא רמ ...םילשוריב ךא

 -הקב העט רשאכ אגח ירעצ הברמל .ידמל ילאימ

 -ירפ .חדינ להקל סיאי ילואש) םירסמ ריבעהו ויל

 רואנ .עדוימ להק רובע (יטנארונגיאו יוויטימ

 תיעבהל-דע"ןכדועמו

 אצמתמה .דחא רבח יל זמר הז עגרב .בגא

 ןונבלב תרשמ וגיא םעה בור יכ .הלאכ םיניינעב

 יתחנה +או .ןונבלב בצמה תא בטיה ריכמ וגיא\

 וטופישל תאז ריאשהל רכבא .הרקיעמ-תכרפומ
 הלעמב האלה רותחאו .ארוקו ארוק לכ לש

 ינרהזה

 בחרה להקה והיזמ

 לש העדומ הנורחאל העיפוה ריעה ינותיעמ דחאב

 המש היליטסאק .ותדעסמ תא גיצמה ,ןדעסמ

 ללכב םיינאקלב םילכאמב החמתמה הדעסמכ

 םילכאמ רחושה לכ ,רמולכ .טרפב םייראגלובו

 -ולאדנא .םיינוגארא ףא ילואו ,םיינאיליטסאק

 הארשמ |בזכוא |,הביבסהמ*םירחאו | םייס

 םילהק לש םכיח לא םצעב הנופ הדעסמהש
 ..םירחא

 הניאש יילאב סשב ,תרחא הדעסמ יל ריכזמ

 .ןוכנ ,אלא םייאה"ןמ םילבותמ םילכאמ העיצמ

 םיינאמית םימעטמ

 רבודמ רבכ ןאכ .הרומח תועט יהוז ,וישכע

 -מו בר ףסכ יטרפה וסיכמ עיקשמ רשא םסרפמב

 םע בוט רשק רוציל - חינהל ריבס - ןיינוע

 םימלט םירסמ לבקל וילהק לש םתוכוו .וילהק

 תואמוסרפה תרותב ןיא .ךתוער ץת םיסייודמו

 ךא ,ריבכמל גלפומ םיגירחה רפסמו ,םיבר םיללכ

 אוה םיחכומהו םיקודבה ,םיידוסיה םיללכה דחא

 הבלב וילאו - ןוכנה להקה לא תונפל

 ,ותמוטרפ רובע םלשמה הדעטמ לעב) םסרפמ

 לא הנופ רשא (ןותיעל ,יאמוסרפ תועצמאב
 ולש דעוימ הרטמה להקש העשב "בחרה לחקה'

 ירקבמ להק" ,חיננ ,אלא) בחרה להקה וגיא

 לש ונמז תאו ,ולש"ופסכ תא זבזבמ ("תודעסמה
 העטומה להקה לא הנופ רשא םסרפמ .ארוקה

 ילכאמ יבבוח םוקמב הירביא ילכאמ יבבוח)
 סייתעבש וזבזבמ .ףאקלנח

 : - ל ר\גיסה

 היליטסק תעדומ העיפוה ובש ןותיע ותואב

 טויבשידג שואידאט ןאפ ,ןטקה נא ,יתיאר

 רח רגטייס שי ירטסל" :התרתוכש ,תרחא העדומ

 'םייוגמל ואיריו יוטרט

 רופיטה תא ריכמ ,הרקמב-שממ ,הרקמב ,ינא

 ןנד טירפשסה רכומש החפוקתהמ דוע ירפס לש ישיח

 יסגויב לגטיינרטניא תרבח לצא בשחמ ןימזה

 הרבח יכ "ומותל" רבסו מ"עב לארטי וגיטאמ

 הפי תע'זוי םגו סושלש"לומת הדלונ אלש .תאז

 "וריש ינימ לכ ונעמל השעת .גדה ץירפשמ ןכיהמ

 םיכייש סניאש ,םיטוטאז .םיטועפ ,םירחא םית

 סושמ .ןבומכ העט אוה .בשחמה"תיינק-םצעל

 הרבחה לש הרופיט תא הליחת דומלל חרט אלש

 קפטל הדיפקמ רשא (מ"עב לארשי מבי) ל"נה

 \\!וא1ו \או וצו ו!ווזא ו ו! |
 ודא אוי ו 1 אדון

 קפסוה .



 אל ;קפסל הילעש תא קוידב ,הילפא לכ אלב

 רתוי אל חטבל םג ךא .תוחפ

 תא םיריכמו סיעדוי לכה אל .תורחא םילמב

 שי ירפסל" תרתוכה ;ירפס לש םינשיה וירופיס

 דעוימה ןותיעב העיפומ איחשכ שדח רופיס

 -רומ הניאו הלעמ הניא בחרה להקל טלחהב

 הזיזמ הניא ףאו הדי

 תנקתמ תרתוכה לש התיצחמש .לודג לזמ

 הוו :.םייונמל ואידיו יטרס" :הצמחהה תא יעבדב

 תעדומב הנושמה בּותיכה לעו .והשמ רבכ תמאב

 וא .ירפסל יסנכיהח טוקמב ירפסל יסנכה) ירפס

 -שב רובענ שדות יוגנמ םוקמב ישדוח יונימ |

 ךשמהב וידע עיגנש ,רחא םוחתל ךייש הז .הקית |

 ףסב לט רומג \ובוב 50%: :זתמוסר\ |

 רבכו ינזבזב דואמ רבד איה תמוסרפ יכ "עודי

 \חוגל תאז םיסחיימה םסנשי) רמאש ימ םעפ רמא

 יכ (םירחאל תאז םיסחיימה םנשיו רקיימאנוו

 רומג זובזב איה ותמוסרפמ תיצחמש עדוי אוה |

 ...תיצחמ וזיא עדוי וניא יכ לבח המ :ףסכ לש

 סטרפמה םדאה תא אל ךא .דואמ קיחצמ

 להק תא אל חטבלו .,וז תמוסרפ רובע םלשמו

 חיהי ,חז להקב םדא לכ ,אוה יכ עדויש םינכרצה

 תולככ ,תינזבטבה תמוסרפה לש יפוסה לשמה

 לכה

 םילדחמ השולשמ תעבונ תינזבטב תמוטרפ
 םיירקיע

 וטיידועייח םילהקה םגיאט םילהק לא הייגפ 1

 ,חיננ ,אוה ךכל םיאתמה דעה להק םא

 היגולורושא ,היגולוטפיגאב םיקסועה םיאמדקא

 תיזנכרמ-קסומ יטרפ תיב םהלו היגולוקטצא וא

 ןיאש ןכתיי ,תיאבצה תונברה תלהקמב דיחי ןבו

 וארוקש ,עודי ןורהצ ותואל תונפל בר םעט

 ואיטסירכ טנא תרתוכה יכ רובס עצוממה

 ,ינכשא ירצונ ילאוטקס סנאב תקסוע "ןסרדנא

 "חשב הנד "(הילפוא הסעצ) ייטלמה תרתוכה וא

 ואב רשאכ הבהאמ תא הריהזהש תרמגמה תינק

 תורישמ תוטמתשה ןוועב צימ ישנא ורצועל

 (.ןונבל) .ןודמאחבב
 רודמב קהבומ יתיב להק לא החיינפ ב"ויכו

 תודעסמב ץוח-תליכא ןיינעב ,רתויב יללכ

 חיננ ןוכג להק לא העטומ רסמ תרבעה 2

 -ימ) םינרקומ םיעצמימ ךרד טשרפל תטלחהש

 םינרקומ ;םוידימ - עצמימ ;חידימ - םיעצמ

 -להקש חיננו (לשמל ,היזיוולט וא עונלוק תמוסרפ

 המ"םושמ .עונלוקב רקבל הברמ ןכא ךלש דעיה

 הדמח) הדמח תועצמאב וילא הנופ התא

 אלא .עונלוק ירקבמ תמלוה הניאש (גטְטשּ\
 .תספסיפ - ןכבו ,תיזעול תיסנניפ תונותיע יארוק

 תזבזבו

 םייראגלוב םילכאמ תודוא רסמ ןיינעב ב"ויכו

 דרפס ילכאמ ירחוש להק לא
 םיחוד .םיכחוגמ ,םיממעשמ םירסמ תריצי 3

 ךתעתפהל הלגת :םייליווא וא םיבעתנ .םידירסמ

 תא הרמ םיוקבמ רשא םישנוב םתוא יכ

 ףא הרס הב םיקרוז ,התוגזבזב לשב תמוסרפה

 הדימב ,רתויב תובורק םיתעל .התויקטשופ לשב

 ןפה לע רבדנשכ קוסענ ךכב ךא .קדצ לש הבר
 םייתניב .םירשמה ןפ ,.תמוסרפה לש ישילשה

 התונזבזב סוחתבו - םילהק -- ינשה ןפב ונחנא
 ,תמוטרפה לש

 לע וא םסרפמה עמל רבוע :יאמוסרגה
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 וחוקל ןעמל רבוע רשא ידיחיה םדאה ואוח ]

 .הלמע תרוצב) ורכש תא לבקמ ךא \םסרפבמה)

 -יעב לחה ויספסמ (םירחא תונויכינ וא החנה
 .תופולגה ינרציב הלכו םינות

 (1) םושמ ,תקייודמ הניא וז הרהצה יכ רורב

 חוטיב ןכוס) "םייתלמע" תועוצקמ דוע םנשיש

 אל קפסה תאמ תמלתשמ הלמעה סהבש (לשמל

 (םרפסי רענ .ןכא) םיאמוסרפ סנשיש (2) ;חוקלה

 -תהש) םהיתולמע תא םהיתוחוסלל םיריבעמש

 םיקפסה ראשמו תמוסרפה יעצמיממ ולבק

 תוחוקלהמ םרכש תא םיבוג כ"חאו - (ךילהתבש
 הלמע וא/ו החרט-רכש תרוצב ןה

 אתרופ המחנ - תוטוידה םתואל - יהוז ךא

 דבוע (יאמוסרפה) םיוסמ קפסש הדבועה םצע

 םייפסכ םיחפנ לע תססובמה ,הלמע תרומת

 םניא םיטרפה"יטרפ .תינייפוא תונזבזב וימומ

 -תב אלש יפכ ,תואמוסרפה סוחתב אל .םיינורקע

 םילבקמ טיטקטיכרא) הרוטקטיכראה םוח

 תרנצה יקפסמ םג םיתעלו חוקלהמ הלמע

 (.ב"ויכו למשחה ,תוגגזה

 הברה םימייקש ,הדבועה סצעש יפכ שממ

 ,םירסירת-םירסירת ,תמוסרפ ינכוס הברה

 תוראחסאמ .םיקיטש"עליופ ינימלכ םיעצבמה

 עגונב ןטפעשג-טפולו | "םינייגראב"ו "םיליד"

 ,היפארגוקניצה .רדסה ,הקיפרגה תונובשחל

 -רפש הדבועה סצע ;ךרוכה ,סיפדמה .ר'זאטנומה

 םהיתוחוקל תא םיפתשמ םניא םיבר סיאמוס

 תונותיעהמ םילבקמ םהש | "רתיה-תלמע'ב

 ;('רוביצב העודי"ה הלמעל .יאשחב ,תפסותמה)

 -סב םישמתשמ םיבר םיאמוסרפש הדבועה םצע

 -ולימה-םירוכרכהו תוחירמהו תואמסיסה ןונג

 םהיתוחוקל סע םיישיאה םהיעגמב םג םייל

 הז לכ - תמוסרפב םיניבמ םניאש") םירעבנה

 תמוסרפ :הזה יטאמויסקא-וטואה דשחל איבמ

 םדא לכ רשאכ ,לארשיב דחוימב .ינזבזב רבד הז

 ומצע-םעטמ-ךמסומ ,עקרו הלכשה לדבה אלב

 םודיק "םגו' רוביצ יסחי .ךווית .םוסרפב קוסעל

 ...תוריכמ

 ףירְסּורְקה צרבשנ הרימ וויאבו ומאה יהמ

 םש ףסכ אצמת וב םוקמב וכ'ןבומכ איה תמאה
 םשו ,תעד-תולקב ודבאל טּוהלש יתפה אצמיי םג
 םנשי .הכישמב"ותונקל חמשיש קורקה חיגי ףא
 םיזוחא לבקמ רשא ד"וע) םייתלמע תועוצקמ
 הלמעה רשא (והד-ןאממ עבות התאש םייוציפמ
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 םא .תואצות ללוח למעהש רחאל קר תמלתשמ

 תא יבקע ןפואב דיספמ םיוסמ חתוטיב ןכוס

 חטבמה תא תויבקעב הכזמו) ויתוחוקל תועיבת

 לטומ הז ןכוס לש ודיתע .("ויטרפסקא"ו ויאמש

 ינורכ ןפואב קפוד ינולפ טקטיכרא םא .קפסב

 לש התפיכ ומכ הלוע םיפער גגש ךכ ,ינומלא ןלבק

 ברק ןושארה לש ופוס - הפיחב םיהאבה תייטנכ

 .אבו

 הלא "םיניירושמ" תועוצקמב םג םלוא

 הלמע םימלשמ ןיא םהב תועוצקמב וליפאו

 םילכונו םיוזוב ,םינסמח ינפמ חטבומ ךניא

 ףוס ףוס .תואמוסרפב רתוי השק היעבה

 ךניא" יכ םינעוטש ולא םה םמצע סיאמוסרפה

 עסממ .תקייודמ ,הדודמ הבונתל תופצל לוכי

 טטרפמה רמוא "ו .רחא וא הז תמוסרפ

 םאו תבהלשה הלפנ םיזוראב םא" ,טוידהה
 זאב ךכילכ ןימאמ וניא ומצע יאמוסרפה

 ויקימיג וא וינְגולס וא ויאלגני'ג לש םתויוויטקפ
 "זריקה יבוזיא ודיגי המ

 .תינזבזב תמוסרפהש .ןוכנ

 ילובזג ינ\ב\בה - קבקובמה דומוסרמה

 יאנושלה רצי התוא ,וז רפש-תרמיאב והשמ שי

 האמה יהלשב סויבשידג יקוק ,לוגדה יניפה

 ןירכשמ תואקשמ .םיססות תואקשמ .הרבעש

 תופורת ,םיטוידדרפאו םיבייש-רטפאו םימשב

 וובזב ףדונ קבקובמש המ - ןהינימל תויטנטאפ

 דמו .תוחפ "הזורא" תמוסרפ הב הדימבו

 רעבנ להק לא הנופו .רתוי "תיתכרעמ"ו תמכחות

 איח תינוכסח הדימב הב .רתוי ילאנויצארו ,תוחפ

 .תמוסרפה
 התוצרב .תמוסרפ תונכוס יכ ךתעד ןת .בגא

 תישענ .הלש היתוריש תא ,המצע תא םסרפל

 םולכ :הימתהל דע "תידילוס"ו תקפואמ .תבשוחמ

 לגניג תעמש וא םיטובוטוא טלש םעפ-יא תיאר

 תואמטיסו תוקחצהו םיעושעש סע .וידארב רשומ
 תונכוס רובע .םיב וא ,םיקחשב תמוסרפ וא

 יכ אצמת ןטאהנאמ לש "בהז יפד"ב זתמוסרפ

 םיקפתסמו .אילפהל םיידילוס םיאמוסרפה

 "וסרפה .רוציקב .העונצו הנטק תורכיה-תרושב

 "סרפמו םפסכב ךוסחל םיעדוי םמצעלשכ םיאמ

 אראהב וא תותואב .תינרירב תמוסרפ סר םסימ

 להנמ ףסונ דחא עגר תוקיזחמ ויה \קאבור

 יפגא ילהנמ ,וינוממ ינפב ןעטיש .תמוסרפ תקלחמ

 ןכא תמוסרפה - וניניב ,הרבח ,וארתי יכ ,קווישה

 הרהצה דבועה ריהציש רחתאל הקד ',תינזבזב

 לבקל ץא אוהו סוכר ונרוטקמ רבכו ,תאז-ןיעמ

 *הנקזחת" תוכרב תאו תורבזגב ולש קישה תא

 דנא חלצהו הלע" וא "סויד ןוק הָיִאו" "חוכ רשיי"

 רמ תא הנתמ אוה העש ךותו - 'גניליימס פיק
 .ךומסה עבורב רשא האבסמב ולרוג

 רשא ,תומיוסמ תורבח :אטישפ !הביטה המ

 ןהיקסע לולכמ תא המיהדמ תוליעיב תולחנמ

 הלוכי הניא תיעוצקמ תמוסרפ יכ תונימאמ

 ןהיאמוסרפ (1) :יכ בטיה תוגאודו ,תינזבזב תויהל
 םירסמה (2) ;םהילא קרו - םינוכנה םילהקל ונפי

 םילהסל בר  ק"דב ומיאתי םסיננכותמה

 םיניינעמ ,םיעלוק ויהי םירשמה (3) ;םירדגומה

 רקיעהו ,םיענכשמ | ,םיפלאמ | ,םיקתרמ
 .םיגנברדמ

 תרבח ,לבת יאנועמק לודג דציכ האר אלש ימ

 ידכ 5ןוילימ 4.5 "תובזבמ" ,וגאקישמ קזאבור"ורייס

 תתל יאדכש יבטימה םיגתומה רפשמ תא רוקחל
 -יימ תרבח תא וא ,דומעה 2/3 תב תחא העדומב

 הלמ רוקחל ידכ םינוילימ ? "בויבל חליטמ" ויס

 דציכ האר אלש ימ ;(\א\ א :הלמה) דבלב תחא

 תיטאמיתמ החסונ ררווירמוגגומ תרבח תחתפמ

 היגולאטק תא םניח חולשל יאדכ ימל תקייודמ
 ימ ;(ןתוירטו ןחפנ ,ןתורידת ,רבעב ויתוינק ס"ע)

 םוסרפל מבי תרבח תנגראתמ דציכ האר אלש

 וירטמו וילהק ןווגמ לע ,הלש ישיאח 'בשחמה
 "מ לכב = (ולש תמטרופמה "חוקלה תכמות"ו)

 -צר תרבח דציכ האר אלש ימ ,תמוסרפה יעצמ

 יעטמ לש םיטרפה"יטרפיתודורפל תדרוי סנופ

 \וטולצב לחה ,םיינכפפהמה הירצומל תמוטרפה

 השקתי \ולפסב הלכו \ותואלאו ץוליינ ךרד

 לש תוליצנהו תונכטתה תדימ תא ןיבחל

 הלא םינונש טימשרפמ

 שמתשמ ינניאו) הרושה ןמ טוידחה ,רורב

 יוטיבכ "טוידח" יוטיבב - תאז המישר לכ ךרואל

 זוובעמ יכ ארק רשא (בצמ יוטיבכ אלא יאנג
 -רפב ראלוד ןוילימ 28 וזיקהש ,ב'הראב \ליממ
 רצלו"זאסלא תיִלְבְט רובע תינוישנוולט תמוס

 ורטיפו ("םוקמה-לע ךתוא תררחשמה") ןהלש
 רטהש סושמ תמוסרפה תונכוט תא הנשה ףוסב
 טוידה - תחא תפסונ תילבט וליפא רכמ אל ןוט

 4 תינזבזב איה ,ללככ .תמוטרפ יכ ןעטי הזכ
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 הליכמ רצלז-אקלא | תילב\ דחו

 דבלב ינמחפ"וד ןרתנו ן

 םוחת ,םיקסוע ונא וב םוחתה

 ירצומ םוחתל המוד וניא ןיידע ,ישיאה בשחמה

 ןיידע .םיזוראה הכירצה

 סינוס ספוושמ הלוס הסוס לדבנ הב הדימב

 יס-יב-יא בשחמ לדבנ הדימ התואב תוחפל

 הווקת חתפ ף\-יא-יד בשחממ |

 תומוסרבמ ףי) רא ,גרימב \יינועמ \כרצה |

 רמולכ .היעב איה המצעלשכ תרושקת סויכ |

 תורומח תויעב רותפל הרומא רשא ,תרושקתה

 הניא - יוארכ עצבתת ךא סא - םיבר םימוחתב |

 היעב הווהמ המצע-איהו ןרתופל החילצמ|

 הדירטמ

 תלבוסה הרבח איה תיברעמה ונתרבח

 תלוגלוגל .תמוסרפה תכירצ .רתי"תרושקתמ

 סא ,רמולכ .הנשל %200 לע רבכ הלוע (ב"הראב)

 הטנאלטאב הבשומש ,קסרפא הנכותה תרבח

 איה ,הנשל 5 ןוילימ 10-ב תמסרפמ .הי'גרו'ג

 השימחמ תוחפ לש תמוסרפב ןכרצה תא "הזיגפמ

 ףשחנ רבכ רשא ןכרצ .הנשה ימי 365 ךרואל ,טנס

 .תורחא תורבחמ %200 תב תמוסרפל

 ינפמ וילעב לע ןגהל ןויסנב ,ןכרצה לש וחומ

 תאזה תיוויסאמה םינומהה תרושקת תולכנתה

 ללככ .ול עצומה עדימה בור תא החודו ןנסמ

 "םייטטינויצקטורפ םירטמ" קר לבקמ חומה

 תוקהבומ וא תויאליטרע ,תופדעה ול שי ויבגל

 -יח יוכיטה םינומה תרושקת ומשש הזה לגנו'גב

 ינרירב ,יוויטקלט תויהל אוה םייקתהל דיח

 -נמגסב תוחמתהל ,תורצ תורטמ לע זכרתהל

 היצאט

 "ן טויפנוק"מ קחרתהל ,ב"הראב םירמואש יפכ

 ןת .(סויצופנוק רמא) "ןשקיבנוק"ב לכרתהלו

 לש ןוילעה והצק ךא איה תמוסרפ יכ ךתעד

 ןכרצה חומ לע <צפומה עדימה םוחתב ,ןוחרקה

 םינש עברא ךות לחה קר לובמה ,תינכט

 תוחפל 10 יפ רבגת עדימה תומכ יכ םיזוח דבלב

 סיצורע 50 סע ,םינייוולמ היזיוולט ירודיש רשאכ

 הנידמ וזיאב רוכזו .תיב לכ תלחנ ויהי ,תיב לכב

 לש הרידא תומכ וזיא - יח התא רוזיא הזיאבו

 לע התע רבכ הרחתמ ינויצאסנסו יתושדח עדימ

 ...ןוכיתה חרזמב ךובנה טרפה לש ובל תמושת

 'תינקירמאה המנורה

 רודחי וב עגרב ,לארשיב ללוחתהל ךלוהש המ

 ריכוזי .וניתבל תיוויטאמ הרוצב ישיאה בשחמה

 תוכרעמ .ב"הראב שחרתמה תא דואמ ונל

 ןיאכ ויהי (ואידיווה יניינע ןהירחאלו) ואירטסה

 לע מבי זירכת וב עגרב ונל יופצה תמועל ספאכו

 עגרבו 5500 ריחמב הלש שדחה ישיאה בשחמה

 סילוז תמאב ויהי "םילוז" םיישיא םיבשחמ וב

 יואר ,רושע דועב היהי אל הז עגרו .950-מ תוחפ

 1986 תנשל דע רחואמה לכל שחרתי אוה .תעדל

 םע .םש ךלוהש המ הנה זהקירמאב ךלוה המ

 תכרוצ הקירמא ,םלועה תייסולכואמ 6%.-מ תוחפ

 תייגרנאמ 33%. קרו) ,םלועה תמוסרפמ 7%

 ב"הרא הקיפמש םירפסה תומכ .(בגא ,םלועה

 24 לש האירק תונש 17-ל הקוקז תחא הנשב

 סינותיעה תומכ !המייסל ידכ הממיב תועש

 תומכל הלקשמב ההז ינקירמא חרזא ךרוצש

 -יע לש תונוט ןוילימ 10 :הנשב ךרוצ אוהש רשבה

 וינה לש 'א םוי תרודהמ תא אורקל ידכ .תונות

 תועש 28 ךכל שידקהל ךילע אמיייט קרוי

 30 תב .הקירמא תא הקיחצה היזיוולטה

 עצמימ חילצה אל ,העפשהו המצוע תבר ,ישוקב

 תונותיע ,וידארה תא קוחדל הז יתרושקת
 יי
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 -יממ דחא לכ .םייעוצקמה סיניזגמה וא תושדחה

 -יוולטה האצמוה זאמ קזחתה דוע הלא םיעצמ

 .היז

 לודג אוהש .(סיווייד"ףיז תאצוהב) ש |( ןיזגמב

 םייקסעה םיניזגמה לודג ,לבתב בשחמה יניזגמ

 תוחפל אצמת לבתב םינוחריה לודג ףאו ,לבתב

 700 תוחפל ;ומורכ ריינ לע םלוכ ,םידומע 0

 םהירצומ םוסרפל וב םישמתשמ םימסרפמ

 בשחמב םישמתשמל ,םצעב ,דעונ ןיזגמהשכ)

 ילעשכ לחבתמ ימצע ינא .(דבלב מבי לש ישיאה

 וא ןותנש וניאש ,הז ןתסרכ ןיזאגמ לע רובעל

 יניצרה והרחתמ .השענב ןכדעתהל ידכ ,ןועבר

 םהינשו הברהב וירחא רגפמ וניא 26 טו\\

 וליפא ךחוגמ רואב הדימעמה תמוסרפב םיפצומ

 .גו\ .עודיה הנפואה ןומוסרפ תא

 דיל הלבמ תעצוממה תינקירמאה החפשמה

 הלבמ איה .םסוי ידמ תוקד 22 תועש 7 היזיוולטה

 -גמב ןייעל ןמז הל ראשנ יתמ .המוד ןמז הטימב

 !תושדח ינותיעב ץיצהלו םירפס אורקל ,םיניז

 !החפשמכ דקפתל ןמז הל ראשנ יתמ

 התע םיאצמנ ינקירמאה םיקסעה סלועב

 םירצונ הנש ידמ .םיכמסמ דראילימ 400 תביבסב

 הנתשי הזה םוכסה .םיפסונ םידראילימ 5

 םיבשחוממה לילמתה ידוביע רשאכ 'תייסאמרר

 הצחמו"הנש ,הנש ךות :תמאב םילבוקסמ ויהי

 -ימ 4 היה 1982 תנשב םיכמשמה תספדה ריחמ

 (סמ סרטב) םייקנה היחוורמ רתוי .ראלוד דראיל

 .יטוטחמ

 9 ו ₪7

 סו 0 06 0-0

 ,לבתב רתויב תיחוורה תיתיישעתה הרבחה לש

 דניאה הרייעב המוקימו םיבשחמב הקוסיעש

 . קסרוי-וינ תנידמ קנומרא תינאיד

 רלונארגה וירא לע רסמה

 הזירא .תינועבט רקוב תחורא לש הזירא חק

 -מו ףלאמ רתוי םויה הליכמ תעצוממ תיתחפשמ

 ריעז ןורפסל העצה דועו .טסקט תולמ םייתא

 .תופסונ םילימ 3200 דוע ליכמה ,הנוזת תודוא

 האיצומ יטלורבש תינוכמ תא םסרפל ידכ

 % ףלא 356 וא ,הנשב 5 ןוילימ 130 %רוטומ לרנב

 יכ הווקתב תאזו .העטל ראלוד ףלא 15 וא ,םויל
 טלורבשל וראמס טלורבש ןיב ןיחבהל עדת

 יסבש הגסנוס טלורבשו יטברוס טלורבש ,סירפאס
 .הזנומו הגו ולראק הטנומו ובילאמ .הלזאפמיזאו

 םירסמ ופוג לע אשונ תוינוכמ יצורימ לש גהנ

 םגו .תוקרי ראשו תואקשמ .תוירגיסל םיימוסרפ
 םיאסינט .ןבומכ ,ותינוכמ לעו ,ותדסק לע

 יצופ יצוג ּהֶליּפ סארידזא תא םפוג לע םימסרפמ
 טאלזאמרזאפ תובלחמוגקייס

 תמוסרפה חפנ לדג םלועה תמחלמ רמג זאמ

 יפ ןכרצה עדוי סויה םאה .הנומש יפ תלוגלוגל

 . :ךרוצ אוהש רצומ לכ לע הנומש

 רשא רצומ םלועל תשפחמ מבי .םיברל עודיכ

 1960 תנשב .רכמנ רצומ אהי .הנושארבו שארב
 הנומשל בורק תרשל יתגנעתה הב ,וז הרבח העדונ

 םידמגה .םידמגה תעבש ןיב הייגלשכ .םינש

 הספד לורטנוק הא יס ץא קאבינוי אורוב)

 וטעמתה ₪ יס רא קירטסלא לרנג ילושננאה

 יא יס ראו קירטקלא לרנ'ג רשאכ ,דבלב 5 ידכל

 םיעבשה תונשב בשחמה יקסעמ תושרופ
 תוביתה ישארל םאתהב ,ּהתע תונוכמ תורחאה
 ₪וא('14 ןוקירטונב ,ןהיתומש לש

 יומידמ (התנהנ וא "הלבס") הלבס מבי ,וישכע

 תא יכ הניבה םידחה הישוחבו תושקו ןלמועמ

 תויהל ךופהת םא קר קוושל לכות ישיזאה בשחמה

 רתוי תישונא ,תבגשנ רשאמ רתוי תיראלופופ
 .תיקסע רשאמ

 ויסנכמו רצ ונרוטקמש .םפושמו טועפ ןויקומ

 דרווה חרפו שימג הכילה לקמ ,םיחופתו םיבחר

 מארס .היפ לע הרעקה תא ךופהל דעונ ,ודיב
 תא תובשל דעונ ןילפא'צ ילראצ םליגש סופיטה

 םלועמ מבי רשא ,םינומה םתוא לש םהיתובבל
 .םהייחמ קלח התיה אל

 םסתוצרב ,םיישיא םיבשחמ לש םינרצי

 וכלה .ישיא בשחמ תארקנה הנוכמה תא שינאהל

 (ב"ויכו הננב ,ןולמ .קסרפא ,חופת) תוריפ לע

 :םיעודי םינקחש םהלש תמוסרפה ינוטרסל ורכשו
 יסאסְסט רובע יסבוס ליב לפזא רובע יטוואס סיד
 אלא הודומוסל רנטאש ליב סטסנמורטסניא

 תויח תויומד ןיבמ שיאל ךא .יראטטל הרלא
 -והש ,פמארט דגנכ יוכיס היה אל הלא תודוהאו

 תועדומ םירשעבו תמוסרפ ינוטרס השולשב עיפ

 .מבי לש ישיאה בשחמה םעטמ סופד
 1915 תנשב פמו\רט תא רצי ןילפא'צ ילרא'צ

 רלג ררול ,מבי לש תיוושכעה תמוסרפה תונכוסו
 ----ר

 דצב םמארס תא הלקש ץיסשנייא וקיררפב

 בוחרמ תובובחה :תורחא תוביבח תויומד

 וסראמ לסרמ יאמימוטנפה וא ,תועתפהה

 זלרא'צ .(ידגאה ורקאד ןייטא לש ודימלת)

 ישיאה בשחמה לש תמוסרפה להנמ .רינקנאפ

 לחנמ ,יילבאמ סאמותו םסרפמה םעטמ

 ןויערה יכ םירפסמ ,יאמוסרפה םעטמ תואנויערה

 יכ ןוכנ ."בשייתהו ול סנכנ" טושפ פמארט לש
 תונכוסב םגו מביב םג .,םידחא םידיקפ

 םולהת אל השימגה תומדה יכ וששח ,תמוסרפה

 הלעוה .מבי ומכ תרתפוכמו תיתרקוי הרבח

 יגולונכט יטנאה טנמיטנסה תייגוס ןבומכ

 םינמו ,ןילפא'צ לש בלה טבוצ וטרסב רושקה)

 הנושארה םעפב אל - הרמיח מבי (םיינרדומ

 המכ םיעדוי ןיא .ץחומ ןוחצינב התכזו - הייחב

 תרבח ידימ פמארט לש ויתויוכז תשיכר התלע

 .ןואגה יאמשאה לש תיתחפשמה הרבחה ,סלבאב

 תרדחהל תמוסרפה ביצקת תא םיכירעמ ךא
 -ראכב .דבלב ב"הראב ,מבי לש ישיאה בשחמה

 -מעומ 60 הנייאר רלג ררול .ראלוד ןוילימ םיעב

 רדאקס יליב היה יפוסהשכ םמארט םוליגל םיד

 זאמ םינוש םינודעומב פמארט תא םליגש 3

 פמארטמ ףייעתמ וניא שיא" יכ דיעמ יליב .1

 "!תידיימ הדהא רצוי אוה .ןטקה

 תונש 60 ןב ,תמוסרפה ינוטרסמ דחאב

 תוגוע לש) תחא הניצסב "66 30 ועקשוה

 דע תויתבכש תוגוע 150 וברקוהו (תועקפתמ

 .הניצסהמ ןוצר ועבש טרסה יאמיבש

 רבעמ חילצה פמארט לש תמוסרפה עסמ

 םיתבב מבי"ל שדח יומיד רצי יכ דע ,רעושמל

 -תשמ ,לארשי ללוכ ,הפוריאב) ב"הראב סיבר

 -צה דימת מבי .(תרייוצמ ,תרחא תומדב םישמ

 תגייתטמו הרירק ךא ,הנימאו הליעיכ הרייט

 הכילההו לקמה ,םפשה ,יחצנה דרווה סע ,פמארט
 לכה לעמו ,תגעלנה

 ריבכהל ישונאו

 .םיברוקמו

 דויצ תוקפסמה ,תובר תורבח יכ ןייצל יואר

 -מב - תופיקע וא תורישי - םיכורכ רשא הנכתו

 | תומדב ןה ףא תושמתשמ ,מבי לש ישיאה בשח

 םיעודיה םיטנמלאה דחאב וא ,תאז תיתאפמיס
 מבי הדרטוה :תודחא םינש ינפל .חל םיכיישה
 ףדרנ םש ,ירנ'ג םשל ךפה מבי המשש ,הדבועהמ
 | .התרצותמ בשחמל אקווד ואל ,ללכב בשחמל

 יחצנה דוונה ,פמארט לש תאז תומד םא ןיינעמ

 תירנ'ג תומדל ןכ םג ךופהת ,רסוימהו זילעה

 -ויש תא רמשל חילצת מבי"ש וא - ללכה תלחנ

 דבלב ישיאה הבשחמ לא תקדוהמה ותוכ

 ינכדע עדימ הנה ,םירפסמב םיניינעתמל

 םינקתומ םילודג םיבשחמ :מבי לש הבצמ תודוא

 38%. .םינטק םייקשע םיבשחמ ;קווישהמ 7%

 ,םיבשחמ ינימ ;21%. ,םיישיא םיבשחמ ;קושהמ

 ללוכ אל ,תוידרשמ ) הביתכ תונוכמ ;דבלב 4%

 רתוי דוע םיניינעמ .35%. (תויפוסמ הביתכ תונוכמ

 תוספדמ 2 םיבשחמ :היתוטנכה תורוקמ

 ,חביתכ תונוכמו דרשמ תוכרעמ ;25%. .תוקתעמו

 ;דבלב 5% הנכות ;11.5%. החקזחא יתוריש ,%

 8%. ,"תונוש" .2.5%;  ,(ב"הראב) םיתלשממ םיזוח

 ןתינ בורקה דיתעל מבי לש החיתונווכ לע

 לטניא תורבחב) תונורחאה היתושיכרמ דומלל

 "טייס תוינממ שילש השכר רבכש רחאל ,(םלור

 ינרצי לודג ןיידע איח מבי םטסיס סנגויב יטייל

 טיבהל התעדבו 64 ינב אגא| יבבשו קי'גולה

 םיטוחדה םיבבשה רואל םתאצוהב סינאפיה תא

 ומ 250% ינב

 ןובנ ךא געלנה ךויחה םע

 םיימוימוי םינפ מביל קינעה
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 ,שטדוח לכב ןוילגה תחטבהל ףסונ
 החנה-שולת תלרגהב ףתתשתו תוחפ םלשת

 .806 תונחב תורפס תיינקל
 30 'סמ ישיא בשחמב םסרפתת םיכוזה תמישר

 !!בורקב
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 .806 לש םיבתוכמה תמישרב תויהל חמא

 ימ .ינוידב עדמ ירפוס לע הבוהא העפות הייה (ישישה שוחה וא) 5
 קויד תטיסרבינואב ןייר ר'ד .דיתעה תא תוזחל לוכי ₪8?-ב ךרובמש
 חקל אוה .םייעדמ תונויסנב הקדובל הסינו וז העפותב ןיינעתה ב"הראב
 ,תוליגרה תורדסה םוקמבו ,םיפלק 25 הליכמה םיפלק לש תדחוימ הסיפח
 םיפלק 5) םיעבורמו םיבלצ ,םילוגיע ,םילג ,םיבכוכ לש תורדס שמח ויה

 .(הרדס לכל

 רדשל הסנמו ,וב זכרתמ ,דיב ףלק חקול רדחב בשוי דחא בדנתמ

 ,ןויסנח ףוסבו ,ףדב וישוחינ תא םשורו ךומס רדחב בשוה ,ינש בדנתמל
 .תובושתה תא םיוושמ םיחמומה ויה

 ןבש יופצ ,תרחא ןושלב וא ,1/5 איה ןוכנ ףלק שחנל תורבתסהה

 םישנא ,ןייר ר'ד לש ויתונויסנ יפל .25-ה ךותמ םיפלק 5 ןוכנ שחני םדא
 .םינוכנ םיפלק 107מ רתוי שחנל ידימת ןפואב וחילצה (םימואת רקיעב)

 !ךלש ₪877ה תוחוכ תא ךמצעב קודבל תורשפא ךל ןתונ הז קחשמ

 המ לאוש בשחמה ,הליחת .150 דע 60 תורושב אצמנ תינכותה רקיע
 הרדס הזיאמ טילחמ בשחמה ,יארקא רפסמ שומישב ;אבה ףלקל ךשוחינ

 ;הרדסל ההז ךתבושת םא קדוב אוה 130 הרושב .(120 דע 70 תורוש) אוה
 ,שדחה ףלקה תעיבקל סירזוח זאו ,דחאב לדג (ךנויצ) א ךרעה ,ןכ םא

 הזו ,םינטק םיבכוכ 70 תלעב תזורחמ תרציימ 160 הרושב הדוקפה
 ,םילק םייוניש םע ךא 11 יפ-יד-יפב הבותכ וז תינכות .170 הרושב עיפומ

 .בשחמ לכב צירהל רשפא

 :עוציבל םינתינש תובחרהו םירופיש המכ שי

 ;(470-430 תורושב דחוימב) הקיפרגב שומיש (1
 -\ א(אְָּב 88-ן] 4% םיפילחמ) תובושתו םישוחינ לש הלבט תספדה (2

 .(25(א)
 .דוד רמשמ ,ןמוינ םעונ :בתכ .םיתב 'ק 6 ןב ןורכיז תשרוד תינכותה
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 40 ןאקטשטז 7| זז 27 ן זהפא 0

 00 "08 א 5

 | 69 :ז10(020) *צטטת 406988 (0ז סמ *:א::וןואפשז 4

 '0 אהא סא1 + : 4 זאז <האאתאפו ( 1

₪0 8%8( 8483. + 
 *0 1: 8(ה):5 זהפא 0

 00 4 0 ן זאשא א%<יפזהא* ₪186 1 2 והא ת%-ישהטם'

 גל ןת 80-38 זהאא ת%גי( זהס\ם* ם:156 זז 4 זהפא ת%-יסא0האמי

 ןכס זז 95 זה[א יפו[ * 1.

 |30 זז ה% ת% שא 0

 |40 א א+ 1

 150 א6אז א

 160 % פזאן1]א70,42(60%)

170 1 

 180 אוהא(10) *צסט 40% *(:\(:( * :
 5 40 \ 3 יגצה%'!*+ סהא

 190 א ןאז(התפ6(% 5ו0/8) 1) ל ד

 200 טא ₪0וט 230% 250 ו 4 דו

 240 %זהת(10;) *יפסזוצ תט% ( 2
 - , ו + + שש [ ₪ 4ש '
 ה טוו1 שש ו ₪

4 

 250 %זאא(10) יזו 3 5 וול
 יי ו4% א טו 1 הפצסס (-ט %4831ה7*

 | 1ז10(880) 'זה4% 16 8 טשסזש
 ו 0 / ש ₪ ו 9ה11%61% הש8ש1% -  +חש ה34831ה]'"*

 תת /יקייראטשה



 הלעמל קושב אצמנ ירלופופ בשחמ רשאכ

 ורובע תקפסמ הגיא תרציימה הרבחה ,הנשמ

 ןניאו טעמכ תויוצמה תוינכותהו ,הנכות קיפסמ

 .ידמ רקי ןריחמש וא הגשהל תונתינ

 ישילש דצ תורבח :ענמנ יתלבו רכומ ךילהתה

 םעפה לבא ,שודנ רופיסה .רסחה תא תואלממ

 -ארשי םיתנכתמבו 64 רודומוקה בשחמב רבודמ

 .הינטירבב הנכות םירכומש םיל

 קווישו תריכמ הקוסיע רקיעש גאב תרבח

 תרבח ףותישב ,לארשיב הנכותו םיבשחמ תורפס

 זכות 8 לש םקווישב ולחה ,תיטירבה "'תרווקאד"

 תוינכותהמ שולש .64 רודומוקה בשחמ רובע תוינ

 םיקחשמ תורתונה שמחו ,תנכתמל רזע תוינכות ןה

 :םישדח

 64 רודומוקל תבחרומ קיסייב =

 לצנל ול תרשפאמה תנכתמל רזע תינכות וז

 קופ תדוקפל שרדיהל ילב 64-ה לש םיעוציבה תא

 ,הקיפארגל 6 ןנשי ,ופסונש תודוקפה ןיב .קיִּפ וא

 זץ ,םיווק טוטרסל סא\\ו ,הדוקנ טוטרסל קוס

 דוקימב תולדגומ וא תוליגר תויתוא תספדהל

 לע .גצמה תולובגו עבצה תרקבל תודוקפ ןכו ,הובג

 (5/81ז55) "םינססות"ה תא לצנלו רוזעל תנמ

 05%8- :תואבה תודוקפה ופסוה ,64 רודומוקה לש

 60ו1ו0+ ,העונתל 5אוס/[ ,5קוזז תעיבצל וזז

 פק

 רצייל רשפאמה הלעפהל לקו ריהמ ללוחמ והז

 האב וז תינכות .תיב תרצות םיוות וא 5[

 ידיב הבתכנ וז תינכות םג .םאר 'ק10 לש תפסותב
 .ןמרפוק

 ?סודסא 55108

 *תשמה (רלבמסא) ףסא תפשב הכירע תכרעמ

 *ךרוע תכרעמל .הפשה לש םיליגרה םידוקב תשמ

 .תינכותה לע הרימשלו הניעטל תורשפא ,אלמ גצמ

 םיקחשמ תוינכות *

 :םמה קחשמל תושדח תוסריג תוליכמ הלא

 יקס .התיחנה ינפל ריעה תא רשייל שי - ץיצ

 בלשמה קחשמ .ןותלקע ןורדמב השילג - יניפלא

 הנורחאה המחלמהו תויללח ברק םע ךובמ
 -מהש לככ השק השענו ךלוהה המחלמ קחשמ -

 .רתוי הובג דוקינל עיגמ קחש

 הינטירבל ואצויי ץראב וחתופש תוינכותה
 רצומה תאו רואל האצוהו לופכיש ,הקפה תורטמל

 ץראב ןקוויש .תירוקמ הזיראב ץראל ואביי רמגומה
 .עבקנ םרט ןריחמ .הנשה תישארב יופצ

 ץוחב סאסקט

 רחאל ,תפסונ המגודל והשימ קוקז היה םא

 -שחמה תיישעתבש םינוכיסה לע ,ןרובסוא תליפנ

 קפיסו רבוטקואב 28 ,ישיש םוי אב ,םייתיבה םיב

 -ילחה טנמורטסניא סאסקט תרבח :המגודה תא ול

 לחה :םייתיבה םיבשחמה םוחתמ תאצל הט

 בשחמ רוציי קספוה הנשה רבמבונב ןושארמ

 םייראלופופה םיבשחמה דחא היהש ,א 4 99.יא.יט

 .רתויב
 בשחמה .ליגרה רופיסה ומצע לע רזוח בושו

 םגפה .תולמשחתהל םורגל לולעש חוכה קפסב

 ושוריפ ךא ,הרבחה תודבעמב דוע הלגתה םנמוא

 דועו םינטחמב םיעוקת םיבשחמ יפלא :ישעמה

 הקידב םירבועה תוחוקל לש םירישכמ יפלא

 םיציפמה דצמ תיניצר תמוערתו - םגיח הפלחהו
 .םינושה

 2% 400 ש56 %7ש 33217" 90 8זהע(10) *1 %הנהא <סש הפצש 5"

 שמחכ ינפל לפאו יראטא יבשחמ םע דחי אציש 300 ₪070 0

 / תפשמ הליחתב לבס ,עודי יתלב קושל םינש 3106 %זהעפ(10ו *זהב6 שבפ הסוהנהא 5הסת6 07 8 תוגחאש]ש|*
 / -יס 16 דבעמ תורמל .תמצמוצמו תיטיא קיסייב 06 אדאת(10ו 'צ4צצ ךהבט טפח האטלש ק87 +%%א"

 ה 26 : 8
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 זוז הפ(100) *%%% ו %א%%"
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 420 4ז10(88%) "ךדהפתש 18 8 ק40א 0% 28 087906*'

 420 גזהע(10ו) יש שהתשפ שג%ה טו89%"

 440 3זהק(15) "5 שאתשפ 610 ₪8006"

 250 %ךמם(20: "5 62765 שנ%מ קנע61₪%"

 . + 0 סאסקט תרבחו ,וירבחמ יטיא היה אוה תויב

 הדיספמ םיפסכה תנש לש ינשה ןועברב ,רפושמ םגד םע תאצל ,דיימ טעמכ ,הצלאנ

 הלחה הרבחה .5 ןוילימ 1 19.2-מ תוחפ אל סאסקט .קושה לע תוטלתשהב רקי ןמז דיספהלו
 םג ילואו םידספה ןיטקהל תנמ לע םידעצ רפסמב = מז כר לע הנע אל רפושמה םגדה םג

 רז םווגל רשפאל אלש הטילחמ איה :חיוורהל קיסייב" לש תינסחמ חתפל הצלאנ הרכחהו ,שמת

 תא) חירכהל ךכו שדחה הקיפארגה בבש תא רצוול = 1 רואל ,דחוימב רקיח הויחמ ;"תמדקתמ
 תוננל (99.יא.יטיל הנכות רצייל םינינועמה לב .חוכביתוחוקלה תא העיתרה ,קושב םיריחמה

 "חרתה :האצותה .בבשה תשיכרל לעפמל תורישי ףתשל יאוש תרבח תעח לכ הבריס המימושמ
 , ל 460 2זהת(15) זיפ ס898% אווה 0705566"
 עברה .ישילש דצ הנכות תורבח לש תפסונ תוק == עב ידכו הנכות חותיפב ישילש דצמ םימרוג 470 103(4788 *5 28765 ₪140 9608705"

 לש םידספה הארמ םיפסכה תנע לש שלשה הרתה יהבשחמל הנכות ינוצי תדדועמ לפאש 400%

 .9 ןוילימ 8 ךא ,הרישעו הבוט הנכותו בשחמ םע .יא.יט תרבח

 תנשב 20 קיו בשחמה לש ותעפוה םע .ידמ תרקי

 450 גזמת( 100 *צהט הבצפ %ט צששפפ 6800 0856 /96"%0?6 16 16 0681%"

 רמאנ הובחה לש תונותיעל העדוהב 560 ז2ת(10) *זהש 6סטחתט+סה א111 (וה 6641 %הש שאז4+"
 ויה 1983 תנש לש םינושארה םישדוחה תעשת םע" .יא.יט תרבח הספתנ ,תיסחי לוז היהש ,0 510 2זהת(10: *םש% שסה'% 1611 טסש אהה( 1% אפ,"

 הרטמב ,.יא.יט לש הירוטסיהב רתויב 27 אל :קושב ןורתי םוש אלל "םילשפומ םייסנכמה | ופסוה עמשה בבש לוצינ תא רשפאל ידכ 520 10(4720) "21465 211 25 68709 |876 םפשה 0881%*
 - 750% | לש םיקחשמה אל ,לפא לש תמסרופמה הנכותה 5536 דהת(10) *צפש ₪111 זוהשצ ₪0₪% הטש ש81| ששמ 010.,*'

 .צסו טאו>, ץשאצ , וודא, 5סטאס :תואבה תודוקפה
, 

 .ידנאט תרבח לש קווישה תשר אל םגו יראטא -ומ תרקבל תודוקפ תינכותה הליכמ ןכזומכ

 הטלחהז בשחמ רציילו חתפל תיעטומה הטלחה תודוקפו ,רוא טעו יוגיהה תושווד ,יוגיהה תוט

 ןט ה ,דיתעב ם כלכה םיצחלה תא ןיטקהל ונטנלחה .דוחוור חוולרל , 6

 יווקמ ונחנא יוז + הוטו | 8%
 זהת(10) *הפתש'<ש ספפ1השצ 46 טסט," םיווקמ ונחנא .םייתיבה םיבשחמה יקסעמ תאצל

 ש הפוס השוריפ וז הנוכנ ךא הביאכמ הטלחהש לו הפוס השור '
 ועקשהל הא גד ,םיליחתמל ובל-רוחש 5650 8

 וז הפוקת עו שחל הא'במ 92 םגד ,םיליחתמל ןבלירוחתש = תינכותה לכ .אפאטאופוא, סו, זואס :ומכ תופסונ | 0 4 0
 7 7 | הרבחה ;ידמ רחואמ קושל אצויש רצומב תולודג | ןמרפוק ריאמ + , 6 752':

 כמב הלחהש ינפל דוע רצומה תא "הגרה" , | 4 ו חותיפהו רקחמה תקספה םג השוריפ וז העדוה ותריכמב הלחהש ינפל דוע רצומה תא . ןמרפוק דיאמ :ןתינכותה .הנוכמ תפשב הבותכ ספס 1אקטד * ההטשהשת (1886 2%05;':(%
 תננוכתמ הניא .יא.יט תרבח .99-ל ףילחת לש | םגפ הלגתה 1983 תליחתבש ירה 5 5 י .ןויצלךושארמ 5 15 6% < "לק?

 םגפ הלגתה 1983 תליחתבש ירה ,ךכב יד אל םאו = םיוותו (9?5וז85) םינססות ללוחמ 6 -
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 בנשחמ הנקתש ינפל !רוצע

 רנסה /

 ןמל"ש /" | ץרוצע
 תיל? * בשחמ הנקתש ינפל

 ךרדב ךאליימ הנוד
 הלוקש

 הליעומו כושחמ תשיכרל ישעמ ךירדמ
 \ ממ

 ןימזמ ינא ןכל
 רפסה תא
 בשחמ הנקתש ינפל !רוצע
 ךאליימ הנוד תאמ

 -מב רפסה לש םיקתוע . . . .. רזוח ראודב דימ יל וחליש אנ
 קתועל רלוד 14% לש ריח
 : האבה תבותכה לא

 דל תילד תדוקמל 2.4 ל לע ללש ביצמ
 .מ"עב רואל םיאיצומ

 בולקסרנייד / הזיו / טרכארשי ןובשחב ל"נה םוכסב ינובייח

 2 2 רהטסמש

 4 הלשזת "סמ

 2 תמותה

 הרבחה ..." .יתיב בשחמ ,העש יפל תוחפל ,רצייל

 םיבשחמה תא חתפלו רצייל ךישמהל תננוכתמ

 הקספה ןיא ,ןכאו .העדוהב רמאנ ".הלש םייקסעה
 ,הרבחה לש דיינה בשחמה ,40.יס.יס םגד קווישב

 -שחמה תוכרעמ וא תונטקה בושיחה תונוכמב אלו

 שי ,םייתסמ ודוצייש רבד לכב ומכ .תולודגה םיב

 ורתונש םיבשחמה תא עיצת הרבחהש חינהל

 %50 לש לדוג רדסב רבודמ) דחוימ ריחמב םינסחמב

 זמ תוחפ אל םייתנשכ ינפל הלעש ,בשחמל

 טעמכ הדיחיה התיה .יא.יט תרבחו רחאמ .(0

 טעמ םגש חינהל שי ,בשחמל הנכות הרציש

 קלחה .רצק ןמז ךות םלעית הראשנש הנכותה

 אל הוויה .יא.יטה בשחמש אוה ןיינעה לכב בוצעה

 תוחפ ריחמב םיבשחמה כ"הסמ זוחא 23-מ תוחפ

 תקספהב רבודמה ןיאו ,ב''הראב ורכמנש %1000-מ

 םעפה .שדח בשחמ רוציי ךרוצל ןשי בשחמ רוציי

 !!ולבח .קושהמ תטלחומ האיציב רבודמ

 תוינשקע תועומש יכ שיגדהל ףוסבל יואר

 קושל רוזחל ץלאית סאסקט תרבח יכ תורפסמ

 ,המלענש הנכותה ינכרצ תא תוצפל ידכ ןה ,יתיבה

 תבשחנ יתיבה קושה לש ותונמאנש םושמ ןהו

 .לוכב חילצהל ידכ תינויחל

 הפוריא ברעמב יתיבה רודיבה

 רלוד דראילימ 18.2-ל עיגי

 1988-ב

 ףנעב היהי תוריכמה ןמ יראה קלח ,יופצכ
 "ואדיו ,תוטסק ירישכמ ,םייתיבה ואדיווה ירישכמ
 רשא ,היזיוולט יקחשמו םילבכב היזיוולט ,קסיד

 350"ל ,רלוד דראילימ 12.7 לש ללוכ ךסב ורכמיי
 .תשביה לש םיילאיצנטופה םינכרצה ןוילימ

, > 
 ןב יש

 תוכועמ ימוחתב ויהי תוריכמה ןמ %
 - רתוי םימצמוצמ םיקלחבו תויתיב עדימ"תרבעה
 ינויזיוולט עדימ תוכרעמ) - סקטואידיו תוכרעמ
 "רטסידח תוכועמ) סקֶטֶלְט תוכרעמ ,(תוירטס"וד
 .ימצע תונכיתל תונתינה םיקחשמ תוכרעמו (תוי

 וספתי ,23% ,רתויב לודגה קושה חתנ תא

 .16% - הינטירבו (19%) הירחא תפרצ ,הינמרג ברעמ

 מב בר לודיג יופצ ןהב ,תוינשדח תוכרעמ

 תרושקת יעצמא וללכי רשא תוכרעמ ןה ,תוריכ
 תוכרעמ ומכ ,םייטפוא עדימ יביס לע םיססובמה
 .דועו סקטואידיו תוכרעמ ,ןופזהיזיו"לט

 תוכרעמ תוריכמב לודיגה טאוי,תאז תמועל
 המ ,רזייל לע תוססובמה הלאכ םג ,קסידואדיווה
 .1988"ב תודיחי ןוילימ 2 לש ןתריכמ תא ענמי אלש

 *לת ,ןדלט י"ע ,קרוי וינ ,ןבילאס דנא טסורמ תוריש)
 .(ביבא

 םירטקסומה תעברא

 (416) תיאקירמאה תיריוואה חוקיפה תכרעמ
 יניכומ ללכ .תינכנהמ תושדחתה יננב תדמוע
 תוכועמ ,םיחקפה יגצמ ,היגשחמ לע ,תכועמה
 רשא םינש רשע ןב ללוכ ךילהתב ופלחוי ,ראדארה

 .הלא םימיב ליחתהל דמוע

 תדמוע (:) תיאקירמאה הפועתה תושר
 = תיתודלותב רתויב לודגה הזוחה לע עידוהל

 רשא זואהגניטסוול רסמיי רשא - רלוד ןוילימ 5

 הרובע ראדאר לש שדח רוד רציית

 היהת ןוכדיעה ץמאמ לש תללוכה ותולע
 *יגש הרכהה ךותמ עבונ אוהו רלוד דראילימ הרשעכ
 ףוס דע תיריוואה הרובעתב יופצ 26.5% ןב לוד

 תיישעתב והשמ וא והשימ אוהש ימ לכ .האמה
 תא לבא ,המינפ ךודה תא שפחמ הקינורטקלאה
 (ןוילימ 40.5) מבי ולביק םינושארה םיבשחמה יזוח
 ךא םה םימוכסה ינש רשאכ ,(35.6) 'פרוק ירָאפסו
 לע ןהיניב התחתת רשא תורבחל "דודיע יסרפ"

 דראילימ עבר לש לדוג רדסב הזוח - יתימאה סרפה

 .רלוד
 תורבח ןיב "דודיע יסרפ" קלחל ,ןויערה תא

 הלאש ,רתוי הבוט האצותב תוכזל תנמ לע תורחתמ
 רוציי-יקנעמ קינעהל גהונה ריוואה-ליחמ \א
 - םיסוטמ לש סופיט-בא תורציימה תונוש תורבחל
 םיבשחמה ינרצי .ןהיניב הכוזה םגדה רחבנש ינפל
 ותוא םיסחיימ םהו ןויערה תא הבר הדהאב ולביק
 .תושרה להנמ - סמלאה ןיל י'גל

 ןחבמ-סייטו הקיטואנוריוא סדנהמ ,סמלאה
 זבועב םירחבנה תיב תא ףיקתהלמ לדח אל ,רבעשל

 תוענמהש חיכוהל הסנמ אוה םהב םירפסמו תוד
 חתוקיפה תכרעמ ללכ שודיחל ,םיבאשמ תאצקהמ
 .תיאקירמאה הפועתה לע האוש טימת ,יריוואה

 תוריהמו תוליעי תא ריבגת השדחה תכרעמה
 יאנתב דוחייב ,רתוי קייודמ עדימ קפסתו חוקיפה
 תיוושכעה ראדאוה תכועמ .השק ריווא גזמ
 "ימחה תונשמ קירה-תורפופש ןורקיע לע תססובמ
 רחאל ראדארה רוציי זרכמב התכז זואהגניטסוו .םיש
 עגרב ץורימה ןמ השרפ סטנמורטסניא ססקטש
 ינרצי ןיב היהת תיתימאה תורחתה םלוא .ןורחאה
 איה יראפסו מבי ןיב תורחתה ;םיבשחמה תוכרעמ
 יזכרמ םירשעל הנכותו הרמוח תכרעמ רוציי לע
 תעונת לע םיחקפמהו תשביב םירוזפה חוקיפה

 .הפועתה תודש ןיב םיסוטמה
 לש הביל .השדחה תכרעמב ןושאר בלש והז

 "ותבו םיחקפה לש הדובעה תונחתב היהי תכרעמה
 דראילימ 2.5 ןב ,הז הזוח לע רשאכ תיוולינה הנכ

 הזוחה .תורבח עבראמ תוחפ אל תוקבאנ ,רלוד

 .1986 תנשב הכוזה הרבחל ןתניי ומצע

 בייחמ אוהש ךכ ידכ דע ךבוסמ טקייורפה

 תריציבו ,תורבחל ץוחמו ךותב תימינפ תונגראתה

 אשונל דחוית םתדובע רשא םישדח הדובע יתווצ
 .הז

 *יור םע דחי מבי :תודדומתמ קנעה הזוחה לע
 סקוואנגאמ םע דחי יראפס ,טנייאס רטויפמוקו ןות
 דלוג ,זורוגו סרדנאס םע דחי טפארקריא זוי .ןורקאו

 .'ץרְסיר גנינאלפו ןמורג םע
 ףרטצהל וששח תורבח המכש ,אוה ןיינעמה

 תועיבת ינפמ ידיתע ששח ךותמ קנעה טקייורפל
 הז היהו ,םיידיתע תונוסא לש הרקמב תויטפשמ
 ישילשה דצה לש ותוביוחמ תא ליבגה רשא סמלאה

 תאז - דבלב רלוד דואילימ יצחב (תוכרעמה ןרצי)
 .רשפאה לככ םיבוטו םיבר םירחתמ ןיינעל ידכ

 לע תושרל ןיא - םויכ םירחתמה תומכ יפ לע

 .גואדל המ

 המזגה וז ןיא וצורת םא

 לש ותוטלתשה זןוחאה ןממסה והז םאה

 זםלועב קיתעה ישנה עוצקמה לע בשחמה

 הלגתה הב הריטעמה וקסיסנרפ"ןסב הז היה
 בשחמ ,תיתוטשמ הטישפ תובקעב ,הנורחאל
 ףנעה רובע םינותנ"סיסב"לוהינ עצבמה ללכושמ

 יוויל"תורענ תקפסהל תונכוס תקסוע וב יתימאה
 .תשוב ילב תיב ,ןכא .תונז
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 םיצירמ ,16:31 ןו'צוופ יבשחמ ינש ,תכרעמה

 ינרדומ תשוביתיב ותואל תרשפאמה 1001  תנכות

 -מילואה יקחשמ תארקל ידיתע תושיגפ חול ןנואל

 .ןהירחאל דימ םיטרקומדה תדיעוולו הדאופ

 םהיתופדעה תא גווסל תלגוסמ הנכותהש םירפסמ

 ,םינימזמה לש תוקייודמה תוינימה

 וו וו

 תא הניטקמ בשחמ תכרעמ

 ץוחה-רחס ינוניס

 םיריחמה ייוניש רחא בוקעל ךרוצ שי רשאכ

 ו /---/-/---* וו
 097---ת---7([[["- יי 'בועחמ



 בשחמה לוכי - םיימואלניב םיקוושב עבטמה ירעשו

 .הבר תוליעיב דיקפתה תא עצבל

 רחסו תיקנע תוירגיס תינרצי איה "סנמ'תור"

 הנשב רלודה ןוילימ 700 תא רבע הלש ץוחה

 בשחמ תכרעמב םידייוצמ ונייה אל םא" .הנורחאה

 ייוניש ןיב םיפטשנ וניחוור לכ ויה (היגלבב) תיזכרמ

 .הרבחה שיא ןייצמ ",םיימויה םירעשה

 ,תויאפוריאה ויתוחולשב ,קנב ןטהנמ סיי'צ

 הילא תירטינומ עדימ תכרעמ שדוח 18 הזמ ליעפמ

 *קלופב לחה תוימואלניב תורבח תואמ תורשוקמ

 תיתפרצה וגו ,תידנלוהה ספיליפ ,תינמרגה ןגאווס

 .תיטירבה יטנאראפו

 ,םיעובקה עבטמה ירעש תוטטומתה רחאל

 רצונ ,סדוו ןוטארב םכסה תובקעב ,םינש רשע ינפל

 *ולונכט םלוא וזכש עדימ תכרעמב ידיימה ךרוצה

 םינשב קר המויק תא הרשפיא םיבשחמה תייג

 .תונורחאה

 תיחוזאה הפינמה

 רשא םדאה והז ,ןכבו זיל דיוייד לע םתעמש

 המשב רתוי העודיה ,הפינמהיתסנדמ תא איצמה
 .(תינגרמ) "יזייד" יזעולה

 תא איצמה ילש אוה רופיסה זרופיסה המ זא

 הינרופילקמ ןדירפ/רגניז תרבח רובע ,םצעב ,הפינמה

 .גווסמ יאבצ טקייורפל ,רוקמב ,הדעוי הפינמהו

 לע םינוילימה ואצוהש רחאלש אוה הרקש המ

 איצממה .הב תניינועמ התיה אל רגניז - הפינמה

 ךישממ ןאכמו ולש"ותרבח תא דסיי לכסותמה

 - רופיסה לש אבה בלשה לא "יאקירמאה םולחה"
 ...םינוילימה

 - מבי יבשחמ

 רצקתמ םייח רוזחמ

 רובע קושב םייחה ךשמ לש שארמ הייפצ

 .רתו*ו רתוי השק תכפוה מבי יבשחמ
 םסרופש רקחמ ךותמ הלועה הנקסמה יחוז

 תרבח לש קוושישה ןונכית תקלחמ י"ע הנורחאל

 .ןשיירופרוק הטד לנוישנרטניא

 מבי יבשחמ לש םייחה ירוזחמב קסוע רקחמה

 דינח יפקיהה דויצה ןווגמב ןכו ,הלעמו סיינוניב
 .םהילא הוול

 ,דחמ תוריהמה תויגולונכטה תויוחתפתהה
 ןח ,ךדיאמ םיבשחמה קושב תססותה תורחתהו

 רוזחמ תורצקתהל תוירקיעה תוביסה יתש םצעב
 .קושב םיבשחמה דויצ ייח

 םירצומ לש בר רפסמ מבי הגיצה הנורחאל

 םייגולונכט םישודיח לע םיססובמ סקלח ,םישדח

 .קושב העורפה תורחתל הבושת סיווהמ סקלחו

 תא השעמל קזיח םישדח םירצומ לש הז לג

 ,דויצה לש םייחה ירוזחמב תרכינה תורצקתהה
 םילדומה תא תכפוה שדח רצומ תגצהש ןויכ תאז

 ןמ תאצל םיליחתמ וללה ;םינשוימל םימדוקה

 ןאכו ,םישדחה םירצומל סוקמ תונפלו קושה

 .םדוקה דויצה לש "םייחה רוזחמ" השעמל רמגנ
 םויכ שורדה ןמזה ךשמ יכ ררבתמ רקחמה ןמ

 האיצי לש יפוסה בלשה לא עיגהל ידכ מבי דויצל

 דע הרבחה העדיש לכמ רתוי רצק אוה קושה ןמ
 .חכ

 תוורב 22% ו יללכה רוזחמב 18% לש תוילע

 ףסונ קוזיח תווהמ 82 תנשב מביב ומשרנ רשא

 (25%) דחה הגושגש רמוחו לק ,רקחמה תונקסמל
 .הפלחש הנשב

 !םיתחונ םיטירבה

 העציב ,תיטירב םיבשחמ תינרצי ,ןרוקא תרבח

 תוסנל תנווכתמ ןרוקא - ב"הרא לש היפוחב התיחנ

 בשחמה תועצמאב ב"הראב ךוניחה קושב בלתשהלו

 .התרצותמ (ץראב םג רכומה) .יס.יב.יב

 "חמ חותיפ תורחתב הכוזה אוה .יס.יב.יבה
 הרטמב הינטירב תלשממ ידי לע הנמומ רשא םיבש

 יריעצ בוקב םיבשחמל תועדומה תא םדקל
 תעכו תויושרה ידיב ץמוא אוה .תדחואמה הכלממה
 תלהונמה םיבשחמל-ךוניח תכרעמ ךותמ קלח אוה
 .הלשממה ידיב

 80% לע טלתשהל .יס.יב.יבה חילצהש רחאל

 3 ןרוקא העיקשה ,יטירבה ךוניחל"םיבשחמה קושמ
 הל איבי ,התווקתל ,רשא םוסריפב רלוד ןוילימ
 .ב"הראב םג המוד האצות

 -ירמאב תוחא"תרבח הנורחאל הדסיי הרבחה

 ,רנוואל יווראה .סטסו'צסמב עבקנ הבשומו הק
 ןימאמ יאקירמאה ףנעה לש ריכב אישנ"ןגסו ל"כנמ

 - דחא קוש רבעל תודקמתהב הנומטה החלצהב
 -ירישכמ תא רוכמל םיסנמ םירחתמה" .ךוניחה קוש
 ךוניחה קושב םידקמתמ םניא םה .קושה ללכל םה
 ".דבלב

 דעוימה .יס.יביב לש יטרדנטסה םגדה
 ישאר דבעמ לע ססובמה הז אוה ב"הראב קווישל
 ₪0או/84%1 תבלושמ ןורכז תמצועו 2 א 2
 הקיפרג תונמל ןתינ תכרעמה תויורשפא ןיב .64 לש

 יצורע-בר רוביד זטנסמ ,ההובג-הדרפהב תינועבצ
 דע לולכת רשא תימוקמ תשרל תורבחתה תלוכיו
 אלל ,תכרעמה לש יסיסבה הריחמ .םיבשחמ 4
 .9995 אוה םינוטילקת יננוכו גצמ

 -רציכ הרבחה תימדתל םידומצ ראשהל ןויסנב
 הרבחה הפיסוה ",םייכוניח םיכרצל םיבשחמ" תינ
 תורבוח ,רועיש יכרעמ ,הנכות םג תללוכה הליבחל

 תנכות" יורקה ואדיו סרוקו הארוה תורבוח ,הדובע
 רצויה תיבמ היזיוולט טרש לע ססובמה "בשחמה
 .המצע .יס.יב.יבה לש

 שדוחל תננכותמ תונושארה תויומכה תקפסה

 ךכ ,התע דע תונמזהב רלוד ןוילימ 8 ןרוקאלו הז
 תומש תא טרפל היה לוכי אל אוה .דנוואל ןעוט

 םע ןותנ אוה וב מ"ומה בקע םירחבנה םיציפמה
 .תעכ םירחא

 הנכותה תיירפס תא ביחרהל הווקמ ןווקא

 התגימ הרבחה .םיטירפ 800"כל 200"מ תננכותמה
 יווק תא טטרשת רשא םיחמומ לש תצעיימ הדעו
 .תבחרנ היירפס התוא לש התמקהל ךרדב הלועפה

 ךוניחה תכרעמ לכות התוא תלעותה המ
 דע זרוקמבזיטירבה בשחמה ןמ קיפהל תיאקירמאה
 קושה תא שובכל ןווקא לש התרמוי המכ
 ?יוסיכ"תרב ןכא איה יאקירמאה

 תכרעמ לש הרגתא ןכא ןה הלא תולאש

 .םיחמומ םירובס ךכ ,ןרוקא לש קווישה

 סאו עבוק "!החלצה לע רמהמ יתייה אל"
 ךירדמה" לש ורבחמו םיבשחמ*ורקימל ץעוי ,רטלוו

 ,ידמ רקי ,5995 ,הליבחה ריחמ ."םיבשחמל ידוסה
 הביס לכ ןיא ,םינוטילקת יננוכו גצמ אלל"ו ותעדל

 ריחמב םילוכי םה רשאכ בשחמב ועיקשי םיניינקש
 .64 רודומוקה תא תונקל ,תוחפ

 לוכי .יס.יב.יבה :הנכותב הנומט תרחא הייעב
 תכרעמל דחוימב הבתכנ רשא הנכות קר ליעפהל

 תרחא הנכותל בשחמה תומיאת"יא .ולש הלעפהה
 -קווישה להנמ ,ןמוואב סירק רובס ,ףסונ לושכמ איה
 .לפאב ךוניחל

 יתבל םינקנה םיבשחמה ןמ 40%"כש רחאל"
 תעכש םירובס םה םאה ,לפא תרצותמ םה רפסה
 .המת אוה "זתיננת עצבתת

 ?םיקנב ךירצ ימ

 םיאקירמאה אל

 *וב הנווכה הלמעה תא ךוסחל לוכי תייה םא

 םירקורבה וא םיקנבה ךרד ךוע"תוריינ תריכמו תשיכ
 תא ךמצעמ ךסוח תייה תונמדזה התואבו) םייעוצקמה

 םהיתוינמ תא תונקל םיצעוה לש םהיתורצפה

 זהאיצמה לע ץפוק תייה םאה (...םהלש
 זהאיצמה לע ץפוק תייה םאה

 "ורבה תרבח ,םיעבראה תונשב ,הדסונ זאמ
 ידרשמ 58,000 וחתפנ ,ב"הראב הנושארה םירק

 ותרידח םע ,תעכ .תשביה יבחרב ךוויתו ץועיי

 ףנעה דמוע ,תיב לכל ישיאה בשחמה לש תיביסמה
 - לוסיח וא םוצמיצ לש תיתועמשמ הנכס ינפב

 ךרוצל םג בשחמה תא ליעפהל םידמול םיאקירמאה

 ,םיילאודיבידניאה םיעיקשמה גוסמ התא םא .הז

 םויה רבכ לכות ,ןוהה קושב וכרד תא עדויה
 ןוסודנא יד.יס לש םיבשחמה זכרמ לא רבחתהל
 תא ריבעהלו ,וקסיסנרפ ןסב הנטק הרבח ,.תושו

 - בשחמה ךוד ךלש הריכמהו הינקה תוארוה

 .הסרובה לא תורישי

 הנכסה תא והיז רשא םירקורב תורבח המכ

 םידמועו הכמל הפורת םימידקמ ,חתפב תברואה
 ןיב .םיעובקה םהיתוחוקלל תוריש ותוא עיצהל

 הסרוב יקנע המכ אוצמל ןתינ הלאה תורבחה
 רטיוו ןיד ןכו ,הקירמאקנב לש תב הרבח ,באוושכ

 .קבור דנא סריס ןרצנוקל תכיישה ,סדלונייר
 שדחה תורישה תלוכיב קפס םיליטמ םירחא

 חפנ תא לידגהלו םימזי םתואל הבר תלעות איבהל
 םיעיקשמה יקית לוהינו ישיאה ץועייה :םהיקסע
 םתוא םיעבוק ,םינעוצקמ ידיב דימת ראשיי
 תא ביחוהל תונכומ תורבח המכ ,ןכאו .םישנא
 רקחמ רמוח ,עדימ קפסלו םהלש בשחמה תוריש

 ישיא בשחמ םיקיזחמה תוחוקל םתואל תוכרעהו

 םהיתוחוקלל קינעהל םינכומ םה ןיא ךא - םתושרב
 ריבעהל ןיינועמ חוקל רשאכ .הסרובל הרישי השיג
 יפוא לע ומיע חחושמ ,רקורבה וילא לצלצמ ,הארוה
 .העצבמו הקסיעה

 *ות חותיפ רחאל אבה ינויגהה בלשה הז היה
 םיבשחמ ןיב תרושקת יעצמאו תועקשה"יקית תונכ

 בלש והז - רומאכ םלוא םיבשחמ יזכרמל םייתיב
 *ורב תרבח להנמ ,הטישה םזוי ,ןוסרדנא רמ .שיגר
 ןיא ,לארשיבכ אלש .טאפ ותשא ףותישב םירק

 "סרטנואקסיד"ה ףנע תחת תגווסמה ,ותרבח

 = תונמאג תוגרק הקיזחמ וא תועקשה יקית תלהנמ
 הסרובה לא הריכמו הינק תוארוהב תכוותמ איה
 תורייג תוקלחמ ידיב עצובמה דיקפת ותוא תעצבמו
 .לארשיב םיקנבב ךרעה

 םאה ,הגפימה תדוקנ ינפב דמע ןוסרדנא
 ויתוחוקל רפסמ תא לידגהלו םיפסונ םיפינס חותפל

 זכרמ תא ריאשהל וא ,ויתואצוהב לודיג ידכ ךות

 ץורע קינעהלו אוהש יפכ תיתחפשמה הרבחה
 הנכות תרבח םע דחי .השע ןכא ךכו .ףסונ תוריש
 תיגקנה תרושקיתה תנכות תא חתיפ אוה תימוקמ
 זמו ויתוחוקל ידילע %300 לש ימעפ דח םולשתב
 םהיבשחמ ךרד תורישי תודוקפ עוציב םהל תרשפא
 .םיישיאה

 תורגאנ היינקהו הריכמה תודוקפש רחאל

 םכסמ "ודיל" חלשנ ,הרבחה לש יזכרמה בשחמב
 תא תעצבמ איהו תיקרוי"וינה םאה תרבח לא
 .הסרובב תוקסעה

 .בר שוקיבמ שדחה תורישה הנהנ התע דע
 תוהשה ןמ ,ונמע ינבכ ,םינהנ םניא םיבר םיאקירמא
 םה - םיקנבה יפינס לש םהירותב םיבצעה תטרומ
 .רקי ןמזב יתועמשמה ןוכסחה תא םיפידעמ

 דע ורכמנ םיישיא םיבשחמ ןוילימ השולש

 ורכמי אל םא םג .םייטרפ תוחוקלל ב"הראב התע

 תועצמאב ,ותרבח לכות ,ןוסרדנא עבוק ,רתוי
 זוחא השימח דע השולש שוכרל ,ינשדחה תורישה
 .הז ילאיצנטופ קושמ

 זםינאפיה ורבגיה :7

 דנא טסורפ י"ע ךרענ רשא ח"וד רובס תוחפל ךכ
 "קתה יקוושל תינאפיה הרידחה" :ותרתוכו ןאבילאס

 ".ידושמה דויצהו םינותנה דוביע ,םייאקירמאה תרוש
 שובכל וחילצה י'צאטיהו קירטקלא ןופינ ,וסטי'זומ"

 ,םימדקתמ םיבבשל יאקירמאה קושה ןמ תיצחמ
 םתוכיא תוכזב אלא קושה תפצה ידי לע אל
 הלא" .וניבאס ףזו'ג ,רקחמה ךרוע ןעוט "הלועמה
 ונלש קושה תא םיניבמ אל םינאפיהש םינעוטה

 םיינאפיה םיחמומה ןמ המכ שוגפל ויה םיכירצ

 ".םינש הזמ ב"הואב םידבועה

 םינאפיל םירכינ םיגשיה הזוח ימיספה ח"ודה

 :1987 תנש דע
 םיקיזחמ םינאפיה :םיישיאה םיבשחמה קוש 0

 .30%"ל ועיגי '87 תנשב .דחא זוחאב םויכ וב

 תמועל) 45% - םיטקסיד יננוכ :יפקיה דויצ
 ,(10%) 35% - הצירטמ תוספדמ ,(םויכ %
 .(םויכ 3%) 25% - חישק קסיד ינווכ

 95% - הקתעה ירישכמ :דושמ תונוכמ 4
 .(54%) 85% - הילימיסקפ .(םויכ 80% תמועל)

 היישעתה לש תידעלבה התלחנ ,הנכותה קוש 4
 תמועל '87 תנשב 23% .דוע אל :תיאקירמאה
 .םויכ זוחאה יצח

 תא םיקדובו םיכישממ ןאבילאט דנא טסורפ

 יבשחמ קושב םינאפיל היופצה החלצהה תדימ

 ,תרושקת תוכרעמ ,םילודגה םיבשחמהו ינימה

 זנמ םה ,ליבקמב .הצחמל םיכילומו םילילמת דוביע
 לע ןגהל ב"הרא לכות הב ךרדה תא תוותהל םיס

 ףותיש ריתהל ךירצ יאקירמאה קוחה :היקווש

 "וחיי םיחטשב תורבח ןיב רקחמ תורטמל הלועפ

 השיכרה תוינידמ תא תונשל ךירצ לשממה ;םייד
 "מנש תוינוניבו תונטק תורבח דדועל תנמ לע ולש

 לשממה ;םילודג םיזוכמל ףרטצהלמ הכ דע וענ

 ידעצ טוקנל תויאקירמא קנע תוובח דדועל ךירצ

 תורבח תושועש יפכ ,םיחותיפבו םירקחמב החיתפ

 "יג תא עוגמלו ץמאתהל םוקמב ;תולודג תוינאפו

 לקהל ךירצ לשממה ;םויה השוע אוהש יפכ - ןלוד

 דוביע תורבחל הסנכה-סמ יכרצל חווידה תשירדב
 ידמ חוויד תשגהב דקמתהל התע תוצלאנה ,םינותנ

 תוינאפי ןוגראו הדובע תוטישש תורמל ;הנש עיבר
 רופישל םידעצ ,ב"הראב םשייתהל הנלכות אל

 המגודל .תושעהל םיכירצ ותוכיאו רוצייה ןוירפ

 זרגבו ןפיב גוהנכ ,םיתנכתמל תושימג הדובע תועש

 .הינמ
 לצא חתפמ תולמ ןה תוינושארהו המזויה"

 ",היישעתה דיתע ןומט ןהבו םיבר םיאקירמא

 ךוד ,ןבילאס דנא טסוופ תוריש ,ח"ודה םכסמ
 ₪ .ביבא לת ,ןדלט



 םיחסקה רפ
 נודגה

 :ךרעו טקיל

 לשראמ י'ג

 :לארשיל המיאתה

 דלפ הילד תמסוקה

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 
 סויה דוע חלשו רוזג

 תרזעב - םיאלפומ םימסק דומלל תמ ינא !ןכ
 ,הדועסה ןחלוש דיל םימסק :יתיבב םיטושפ סירזבא
 7- המב ימסק ,תובשחמ תאירק ,םיפלקו תועבטמ םע
 .לכה
 אנא .סכתדוקפל 'ש 1800.- ס"ע קיש יתפריצ ם

 .לודגה םימסקה רפס תא תופיחדב יל וחלש
 /הזיו/טאכארשי יארשא סיטרכב ינובייח אנ ם

 ריוקיו ורפסמש בולק סרנייד
 ב ילש ז"ת 'סמ 2 : ל"ומ ,דלפ הילד :לא

 לא וחלש לודגה םימסקה רפסה תא 61332 ביבא לת ,13325 ד ת דלפ הילד וו

 דוקימו תבותכ 244380 ,244388 ,244389 'ל9 | ם"עב רואל םיאיצוומ 4

 תנוכמל דוגינב ,?לל2 שומישל רישכמ והז !בשחמריעז והמ

 ןתינש ,תיבושיח וא ,לשמל ,אדירג םיבתכמ תספדה הדועייש ,הביתכ
 ביצהלו םיקית קייתל קר ןתינש ,תוריגמ ןורא וא ,התרזעב בשחל קר

 .ץיצע וילע
 .רתוי הברהו ,וללה םירבדה לכ תא תושעל לוכי בשחמריעז

 ךטילחהב רתוי לוז דימת אוה ,השעמל) לוז תויהל רומא ריעז בשחמ
 .בשחמריעז תמאב אוה ,םילבס תרזע ילב ומירהל ןתינ םאו (ותונקל
 ביבסמ ונוגריא ןוגכ) "תויעוצקמ''ה וא "תויעדמ"'ה תורדגהה ראש לכ

 ,םיעוציב ידדמ ללוכ ,אוה ךופהנ ;רתוי תובוט ןניא (דבעמריעזל

 ."וכו ,םיעוציב/תולע
 וילע .תומישמ וילע ליטהל ונילע ,בשחמריעזב שמתשהל ידכ

 תוינויגה תוארוה לש ךרעמ תועצמאב השענ תאז .וננוצרכ דקפתל

 .הנכות טושפ אוה בשחמ תוינכותל לבוקמה חנומה .תינכות ארקנה

 םא .הדמוח אוה ,הנכות וניאש ,בשחמריעז תכרעמב רחא רבד לכ

 .הנכות יהוז - ותוא ששמל לוכי ךניא
 תא בותכל שי ,בשחמה לש "ותנבה"ל םיאתת תינכותהש ידכ

 תובר תומש ןנשי .בשחמ תפש ,טושפ ,המשש ןושלב הבש תוארוהה

 תארקנ םיבשחמריעזה תופש ןיבמ רתויב תיראלופופה ךא ,תונושו

 םלועב ,הכפה איה ,םיליחתמ תפשכ התליחתש תורמלו .ק?סייב

 .הצופתו המצוע תבר הפשל ,םיבשחמריעזה
 ,יס ,וגול ,לֶאקסַאפ ,'תדופ ןה וניניינעב תורחא תוצופנ תופש

 תוברקתמ ןהש םושמ ,תויליע תופש םשב תועודי הלא .לֶאמוק

 .שונא תפשל ןמוכחתב
 (00) תיזכרמ דוביע תדיח* ארקגנ בשחמה לש "עונמ''ה

 דבעמה ,ורקימ יבשחמב .דצעמ ארקנ הז עונמב ישארה רדניליצהו

 .דואמ ריעז ,דחא ןוקיליס בבשמ ללב ךרדב בכרומו דבעמריעז ארקנ

 ,8088-ן 6502 ,760 םה רתויב םיצופנה םיבבשה ,עגרכ תמאב הזו ,עגרב

 "חומ"וניא דבעמה .םיבבש רוצייב םיחמתמה ,םינוש םינרצי תרצותמ

 .םסק םוש וב ןיא .םיהדהל סוחדו ףופצ יגול ינורטקלא לגעמ אלא -

 דוגס וא חותפ בצמב אצמיהל לוכי אוה ,ינורטקלא אוהו רחאמ

 ו ךהש ,(8/1% ,תויביס) תויראניב תורפס י"ע גצוימ הז בצמ .דבלב

 תועצמאב הלא תויראניב תורפס י"ע םיבשחמ תנכתל ןתינ .0 וא

 ,הנוכמ תש .(יובכ) 0 וא (קולד) 1 בצמ קר הניבמה ,הנוכמ תפש

 הניא ,תילמס הניאש םושמ ,תיליע הפש הניא ,קיסייב תפשמ לידבהל

 .הנוכמל אלא םדאל הבורק

 (הנוכמ דוק םג תארקנה) הנוכמה תפש ןיבל תיליעה הפשה ןיב

 ןפוצ רהז .(4339/8/8) 45ַא תפש תארקנה הכומנ הפש תאצמנ

 תוריהמב םרימהל לוכי דבעמה רשא םילמסב שמתשמה ינומְנְמ

 .הנוכמ תפשל

 ,לשמל ,ןיש תואל וא קיספ ןמיסל יראניב ליבקמ ןיאו רחאמ

 ,ונמוחתב רתויב ץופנה דוקה .והשלכ גציימ דוק ונל שורד
 4501! ארקנ

 ךכ"רחא ורימהל לוכי דבעמהש ינורשע רפסמ ות לכל ןתינ הז דוקב

 .ולש ירָאניבה ךרעה-הוושב

 "המ תארקנה ,הנושארה .הז "םוגרת"ב תולפטמ תוינכות יתש

 ונאשכ .הנוכמ תפשל תותימצל ונתינכות לכ תא תמגותמ ,דיד

 דוקמה דוק תארקנ תירוקמה תיליעה הסריגה ,תינכות םירידהמ

 תוצר תורדהומ תוינכות .08/87ז 600+ ארקנ רדהומה קתועהש העשב

 תינשרפ ,תפסונ םוגרת תינכות האב ונתרזעל .ןכרועל השק ךא רהמ

 תינכותה תא (םישמתשמ) "םיצירמ" ונאש דע הכחמ תינשרפה .המש

 תינכותה תא הריאשמו ,הנוכמ תפשל הרוש-הרוש תמגרתמ ,שממ

 רתוי לק ךא ,תרדוהמ תינכותמ רתוו יטיא ךילהת .יליעה הרוקמב

 ות=-=

 % םיבשחהריעזה םלועל םיאבה םיכורב
 קלח הזיאב רוחבל ךל השק ,תיליע הפשב תנכתמ התאשכ

 לק תונכתה .םינותנ ןסחאל ידכ דבעמה שמתשי ןורכיזה יקלחמ

 ,יסאז תדוקפב שמתשמ התא םא ךא .רתוי טאל עצבתמ םג ךא רתוי
 .ןורכיזב היוצרה תבותכה לא ןירשימב םיוסמ ךרע ןכאל ךתלוכיב

 .ןורכיזב רתא ךותל 56 ךרעה תא המש "06+ 10000, 56 :המגודל

 תמייוסמ תבותכ לש הנכות תא ןוחבל ךל תרשפאמ //8% הדוקפה

 בשחמה היה ,ליעלד ?0%1 רחאל '/16 10000 עצבמ תייה םא .ןורכיזב

 .56 ךרעה תא וגיצהב ביגמ

 השעמל יהוז .תינכותב ץיאהל ידכ םישענ וללה םיקיפהו םיקופה

 .הנוכמה תפש ןיבל קיסייב ןיב הרשפ
 .םינותנו תוינכות ןוסחיאל ןורכיז ךירצ תינכות שיו בשחמ שי םא

 "וכותב םישל" לוכי וניא דבעמהו ,דבלב האירקל ןתינ 0% ןורכיז

 תבכרומה ,(זואאוש\א₪ החשוק ןסחאל ידכ םורב םישמתשמ .םינותנ

 המגוד איה תינשרפ .הנוכמל תועיבקב תחפוסמ רשא ,הנכותמ

 .תאזכ החשוקל תינייפוא
 לכותש םשכ וילע בותכל לכות ;ןורכיז לש ינש גוס אוה א

 תינכותה תנסחאל וב שמתשהל לוכי בשחמה ,רמולכ .ונממ אורקל

 ,ףידנ ןורכיז והז :ףסונ לדבה .(עדימה) םימרוזה םינותנה םגו הצרה

 תא תיביכ .ותלוכת לע רומשל ידכ חתמ לש העובק הקפסאל קוקזה

 .םינותנהו תוינכותה ופדנתה ,הנוכמה
 ןסחאל ןתינש םיוותה תומכל םאתהב תעבקנ ןודכיזה תלוביק

 וידחי תוארקנה ,תויביזס 8 ןב יראניב רפסמ י'ע גצוימ ות לכ .וב

 ! תיזעולב וא) תיבוליק תארקנ םיתב 1024 לש תומב .(8וזמ תיב

 וא תויתוא) םיוות ףלא 64 ךדעב ןסחאמ םיתב 'ק 64 ןב ןורכיז .(וש

 אוה 1024 ;תיבוליק 1 קוידב םגיא םיתב 1000 יכ בוש רוכז .(תורפס

 .קיודמה םוכסה
 - םתרטמש ,םיפידנ אל ,םיעובק תונודכז םג (ןבומכ) םימייק

 םינוטילקת טה רתויב םיצופנה .תוחיטבו יוכיג םג - ראשה ןיב

 .(תוטסאק) תזטלק םגו (םיטקסיד)
 הטלקה חטשמ םיליכמו םישימג ,םילוגע םה םינוטילקתה

 ,ןוטילקתה תא .ליגר הטלקה טרס יבג לע אצמנש הזל המודה ,יטנגאמ

 ןוטילקת ןנוכ .ןוטילקת ןנזכ ךותל םיסינכמ ,העובר הפטעמב ףוטעה

 "תעמשה"ו םושירל הביתכ/האירק שארמו ריהמ עונממ בכרומ

 רשא םיירטנצנוק םילנלשמל קלוחמ ןוטילקתה .תוינכותהו םינותנה

 .םיעטקימל םיקלוחמ

 לש הנורכז תא לצנמה דיחיה ךניא יכ ךתעד ןתיתש יואר הז בלשב

 לכות ןכא רשא ,ןורכיזב "וטנ" קלח ותוא ;תינקש הנוכמריעזה

 ןודכיז ארקנ ,ךלש (היצקילפאה) םושייה רובע וב שמתשהל

 .ויתוינכות לש ןעבטבו ךתבשחמ לש ובוציעב הנתומו -- שמתשמל

 ,בשחמל תיסיפ דומצ וניאש ,ליעלד ''יוביג ןורכיז" ותוא ,בגא

 .ןוסחיא םג ארקנ

 הנושארה .םיעטקימל טילקת ןוסחיא תקולחל תוטיש יתש

 - הינשה ;םיעטקימה תא םינמסמ םיישממ םיבקנ - השק תארקנ

 טילקת אורקל השק יכ הביסה .יטנגאמ אוה הז הרקמב ןומיסהו ,הכד

 ןיינעב םינושה םינרציה לש ינושב הצוענ 'ב בשחמ לע יא בשחממ

 לש ןנונקתו ןדוחיאל המגמ תרכינ הנורחאל .םהיטילקת תקולח

 חנומ תדמל עגרכו .הזל הז םימאות ויהי םינוטילקתהש ךכ ,תוטישה

 .אשונל רוזחנ דיימ .תומאות יאשונב ,שדח

 לכב וילגרו וידי תא אצמי ריעזה בשחמהש ךרוצ שי ,וישכע

 | םשב הנכות תמייק ךכ םשל .םהינימל םינוסחיאבו תונורבזב יוצמה

 | וא .פ"המ וא ,הלעפה תכרעמ וא ,תיטילקת הלעפה תכועמ

 6 ----------- ל טשחפ



 מ"עב הלוכסא
 לארשיב :9[1:[1 יבשחמ תגיצנ
 יפקה דויצו הנכות לש שדח רחבמ עיגה

 תושדח תונכות

 (תומרה לכ) הקייטמתמ ןא

 סימושי יפקה דויצו תובחרה

 קהשפז6 *  דוקינ סע (אסאו) תירבע *

 תורז תופש (אסוש) 803( א (ילגנא) ירבע םילילמת דבעמ

 קודקדו תילגנא * ו6 הס א | 8008-1006 םיקד םיטקסיד יננוכ ךא

 טמחש 1060/6081 א תרושקתל סדומ <

 'גדירב יא ילקיזומ רזייסיטנס רא

 רפילפ 7 חלשת האלמ המישר) 1%

 דראיליב א (שרוד לכל

 גניאובב הסיט היצלומס א

 חוד שואסווואש דא

 יתפוקת חוטיב סג - הקוזחתו םינוקית תורש

 מ"עב הלוכסא
 62009 ביבא-לת 21555 .ד.ת ,4 סטמס 'דש

 037455467 ,447210 םינופלט

 הנכות חותיפ תודובעל םישקובמ (םידימלת םג) 880-ה יבשחמ לע ןויסנו עדי ילעב

 (דחוימ טקייורפ)

 = הר

 ספ/ש-ל הבחרה

 אש 528-ל ןורכז תבחרה

 ₪סאו'8 16-ל הבחרה חול א

 % 300-מ תוספדמ <

 ד
 וש 0 0 5

 לכל תומיאת ילעב םירוטינומ תרדס הדרפה רשוכ ילעב םירוטינומ תרדס יגוס לכל םיאתמה ינועבצ רוטינומ

 תוכיא ילעב ,םייתיבה םיבשחמה יגוס םינמיס (80א25) לש הגוצתו הובג תוכיאו הדרפה רשוכ לעב םיבשחמה

 םינשחמל דחוימב םימיאתמ ,הרושב
 דיל תכשוממ הדובע תורטמלו םיירחסמ

 .רתויב םיהובג הנומת תודחו

 .םיקהבה דגנ ךסמ יזפיצ *
 תחא רותפכ תציחלב .םיהובג הנומת
 ךרוצל קורי רוטינומל וכפוהל ןתינ
 וא קורי ךסמ ינווגב םימגד * .בשחמה .תכשוממ הדובע
 .םותכ םיקהבה דגנ ךסמ יופיצ %א .לוק תרבגה תדיחי ללוכ א
 תרבגה תדיחי םיללוכה םימגד * וא קורי ךסמ ינווגב םימגד םיקהבה דגנ ןגמ ךסמ 9

 .לוק .םותכ תוסינכ

 תרבגה תדיחי םיללוכה םימגד * ₪08 + 6סאוקספודמ עומס

 .לוק יבשחמל תדחוימ הסינכ *
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 .םיעיתפמ םיריחמב *

 בר ב

 03-446743 .לט ביבא"לת ,168 לוריבג ןבא מ"עב םיבשחמ ןד

 האיצומה איה פ"'המה .ונינותיעב ןתוא הנכנ ךכ ;תוד םתס וא ,5
 ,םירבד םישל ןכיה :תרעושהו םירתסה תצעוי ,תיבה םִא ,האיבמהו
 תכרעמ .לכה - טילקתל טילקתמ קתעה ,טילקתה לע אצמנ המ

 איה םיתעל ;ןוטילקת לע בור-יפ-לע העובטה ,הנכות איה הלעפהה
 .בשחמה"תרמוחב העובטה הנכות ,החשוק

 תרכהב םגיא ןהינרציו ,קושב תומייק תובר הלעפה תוכרעמ

 .תונוכסחו תונורתי תאזכ תכרעמ לכל .ומצע בשחמה לש וינרצי

 ,ץרסיר לטיגיד ,ןהינרצי י"ע תוארקנ קושב ,עגדכ תוצופנה תוכרעמה

 ,6005, אקו 1005, או8005, 6?א\ תומשב מביו לפא ,טפוסורקימ
 .המאתהב

 -סיד) ןוטילקת ,רוכזכ ,ארקנ ביבחהו שימגה רליימה טילקת

 .ןטקה קסעב בשחמל לוזו ריהמ ינוציח ןורכיז קינעמ אוה .(טק

 יהוז .םינותנו תוינכות ןוסחיאל ,תֶטְלְקה רתוי הצופנ יתיב שומישב

 תיארקא הניא הבש םינותנל השיגהו ,תונימא תכומנו תיטיא הטיש

 לוקמשר לכ טעמכ .דואמ הלוז איה ךא ,הפיצר אלא (ןוטילקתבכ)

 ןדועייש ("תומליא'י) תודחוימ תוטלק תומייק יכ ףא ,ןאכ חלצי יתיב

 .דבלב בשחמה
 ללכושמו חבושמ ןוסחיא יעצמא והז .ח"שקה טילקתל וישכע

 תוריהמב ,םינותנו הנכות לש הלודג תומכ תנסחאל ,דואמ דע

 ,108וא ,םיתב הגָמ 10) םיתב ינוילימ 10 וא 5 ותלוביק .תוליעיבו

 עיצמ חישקה טילקתה .דואמ הברה דע ...דע עיגהל היושעו ,הלחתהכ

 ,רקי אוהש ותרצ ךא - דבלב תלוביק קר אל - תונימאו תוריהמ םג

 רתוי הברה רקי אוה תובורק םיתעל .ןוטילקתהמ רקי רתוי הברה

 .ופוג בשחמהמ
 המוד אוה זאו ,דחא הטלקה חטשמ ליכהל לוכי חישקה טילקתה

 ג"ע וז ,תומוקב םיחטשמ רפסמ ליכי םא ;יוצמה ילקיסומה טילקתל

 םירקמב .דחא טומ לע הלחשוהש םיטילקת תמירעל המוד היהי ,וז

 .םילילג םיארקנה ,םייכנא (םייגול) הטלקה יחטשמ םירצונ הלאכ

 ,ןוציחה םלועה םע דשקתהל םיכירצ ורקימ יבשחמש רחאמ

 :ברו םוצע ןווגימ םיללוכ ולא .עלפ ינקתהו שלק ינקתַה םיכירצ ונא

 רתויב תועונצה תושירדה .רוא יטע דעו חישק קסיד יננוכמ לחה

 ,טָלְק רובע הביתכ תנוכמ תיומד תדלקמ ויהי עדימ טולפלו טולקל
 םג ארקנ רשא ,(הָטמ ,בגמ ,תצמ ,לקמ לקשמ לע) גֶצִמ ,הגוצת ךסמו
 .טֶלָּפ רובע (גצ םתס םג ארקנ םעפו) 6 םגו ,שפש םגו ,חוגשמ

 ,דבעמה ןוגכ) בשחמ ריעז תכרעמ לש םינושה היביכרמ לכ ,הנהו
 םייושע (רוא-"טעה ,חוכה קפס ,תספדמה ,םינגוכה ,גַצמה ,תדלקמה

 רשא ,תונוש תודיחיב םידרופמ וא ,תחא השקמ הדיחיכ תויהל

 ,י"תמה לש ותדלקמ ומכ) יטוחלא וא יטוח רשקב ןהיניב תורשוקמ

 ןוציחה םלועה םע דשקתמ ךבשחמ רשאכ .(מבי לש יתיבה בשחמה

 תחאב תאז השוע אוה ,רחא בשחמ םע וא ,לשמל ,תספדמ םע -

 'א גוסמ טלָּפטלק .(תירוט) תיתרדס וא תיליבקמ :תורוצ יתשמ

 תחא תיראניב הרפס אשונ דחא לכ ;םיליבקמ םיליבכ רפסמל קוקז

 טולקל/רדשל אופא ונל םירשפאמ םיליבכה תנומשו (:רכוז ,תיביס)

 .(דחא יראניב תיבב תויביס 8 אצמת ירהש) ,תינמז"וב ,דחא תיב

 אקווד שמתשמ טלָּפטלְק לש (יתרדס) ירוט הטילק /רודיש

 תופסונ תויביס םע ,וז רחא וז ,תויביס לש הרדס תרבעהל דחא ליבכב

 .המויסו תורשקתהה תליחת ןויצל

 לע םינרציה ןיב םכסוה ,רשקתהל םיבשחמ דויצל רשפאל ידב

 (ואז:א/465) קַשַמ יוטיבה ;םיִקָשָמה רובע ,ונתחמשל ,םיוסמ ןקת

 .ךרישכמ לא םירישכמ רפסמ קישהל רשפאמה ילמשח לגעמ ןייצמ

 וליאו ₪ 232 ארקנ רתויב ץופנה ,ינקתה ,(יתרדסה) ירוטה קשמה
 יקשמ םג אצמת .לבוקמה ינקתה ליבקמה קשמה אוה סקינודטנ
 קמעתהל ךרטצת אל םיבשחמ ריעז הנוב ךניא םאו ,םירחאו ו

 ו
 י=-

 .הדחאהו

 תוטיש יתש ,םיקחרממ םהיניב רשקתהל םיצור םיבשחמ ינששכ

 רתוי הטושפהו הלוזה .ןופלט יווק תועצמאב ןהיתשו ,םוקפסי

 לוכיש) קתד ךות לא עקתנה ,יטסוקא גווזמ תועצמאב תעצבתמ

 תא .ןבשחמב (קותירל תרחא הטיש לכ וא עקש םתס תויהל

 רתויב ןימא וניאש ,הז גווזָמ לע חינמ התא ךלש ןופלטה תרפרופש

 איה (רתוי הריהמו הנימא ךא) רתוי הרקי הטיש .הריהמ הגיא ותלועפו

 ,ךבשחמ ךותל אוה ףא עקתנ םדומ ארקנה רישכמ .ןונפא תטיש

 ינופלטה עקשל ןירשימב ועקות התא ינשה ודצב וליאו ,דחאה ודצב

 אוהו רחאמ ,ןבומכ ,תרושקתה דרשמ ןוישירב הכורכ ותנקתה .ךלש

 ילאטיגיד עדימ (ריממ) ןופאמו ,תרושקת יצורע ךות לא שממ ץעננ

 .ךפיהלו - "ינופלט עדימ"ב

 תרכהב םניא תוהז הלעפה תוכרעמ םע םינוש םיבשחמ

 העברא הלעפה תכרעמ לכל .תּומאותל ודעונ ןכ-םא-אלא ,םימאות

 ןפה אוה (8ו0 וא ,תיסיסב טלפטלק תכרעמ) ןושארה ןפה ;םינפ

 ןועמש גוסמ בשחמ םא :דועו .םינושה בשחמה ינוצי לצא הנושה

 יתש "וב שי"ו רחאמ) דגל םגו ןבואר בשחמל םג םאות אוהש ןעוט

 ןיאל לוז" אוה ךכ לע ףסונו (א005 לש םגנ א םג ,הלעפה תוכרעמ

 תכרעמ ילוא :והדשחו והדבכ ןיידע ,ןבוארו דג יבשחממ "רועיש

 הנקתה תשרוד אלא דיחמב הלולכ הניא "היינשה" הלעפהה

 (םילגעמו םיבבש - "םיקו'ג" אשונה חול) שיטדכ לש תדחוימ

 ונתשי ךיבישחתו ,(הנקתהל םגו סיטרכל) דחוימ ריחמב ,דחוימ

 !תיתוהמ
 הליל"ףרהכ םימק חילצמ בשחמריעז לכל יכ תוצרמנ ךתעד ןת

 ,ןיטולחל תמאות תכרעמ עיצמ ןכא םקלח .םינפייזו םינייקח

 :ךבזכאל םילולע םירחא .רפושמ םיעוציב/תולע סח* ךל הקינעמש

 יאלמ ,תוריש לש םיאשונב ןהו "םתומאות" תדימב ןה ,םתוכיאב ןה

 םייליע ,תוקרי ראשו ,המיאתמ ("דזע*ת"') רזע-תּורפס ,םיפלח

 תא ,לשמל ,ללוכ ,העצהה לכ תא בטיה קודב ...םייעקרקזתתו

 רקי ןיידע וריחמש ,בושח ינאכימורטקלַא קלח ותוא) תדלקמה תוכיא

 .לכה תולככ ,רבודמ ךפסכב .טילקתה יננוכ תוכיא וא (בשחמה ריחממ

 יוקיח ,ןבואר יומד ,ןבואר םאות אוה הז בשחמ םא תעדל ךתוכז :דועו

 רשפא ,בולע הארנ קוושמה לש טקפסורפה םא .ןבואר ףויז וא ןבואר

 ...הדימ התואב תוחפל בולע ובשחמ לש וילגעמב תומחלהה ביטש

 םימייק םויכ .םיישיא םיבשחמ 8 קר גישהל תלוכי םינש 5 ינפל

 ,םיתעלו .םידחאמ רתוי רוקסל לכות אל ,הנוקכ .האממ רתוי הברה

 תרכה .הביבסב וניא (ךתיבל וא) ךקסעל םיאתמה בשחמה אקווד

 תאז הביסמ אּולו ,םיינוית םיכרצ אופא ןה בשחמ תונות*עו בשחמה

 .דבלב
 ותמצוע לע זמרנ התא ,תכרעמב דכעמה והמ עדוי התאשב

 תא תנייצמ ללכ ךרדב ןודכיז הלמה .םירחא םיבשחמל ותומאותו

 | יכ בוש רוכז ,ינוציח ןופחזלאל רשא .בשחמה לש םַאדה ןורכז

 420-כ "קר" ךא ,(םייראניב םינמיס וא) םיתב ןוילימכ ליכמ תיבָאגִמ

 וילע ליפכהל ידכ) םלוג תמאב אוה בשחמה ...סיכ רפס לש םידומע

 (.בושו בושו בוש רבחל
 בשחמ רובע הנכותה בור יכ רוכז ,הלעפהה תכדעמל רשא

 עדת םא .פ"המה לש תויצקיפיספסה יפל בתכיהל תבייח םיוסמ

 םיבשחמל .ךבשחמ רובע תמייק - המכו - הנכות וזיא םג עדת ,הילע

 הלעפה תוכועמ (לפא) הזיל ,רודומוק ,יראטא ,סאסקט

 השק ךכיפלו דוביצה תלחנ םניא ןהב םיבושח םיקלח :תוימצע

 ינרצי ראש .ןהיבשחמ רובע תוינכות בותכל הנכות לש םיל"ומל רתוי

 רחבמ ךל םירשפאמ ,לשמל ,6?א\ תכרעמ לע םילעופה םיבשחמה

 ןּונקת םימייק םיקשמה םוחתבש תעדל בוט ,םייתניב .וז היגוסב

₪ 



 .א18005 תכרעמ יבגל ב"ויכ.הנכות לש רתוי לודג

 םיימורכונומ םיגצממ רתוי הברה םירקי םיינועבצ םיגצמ

 .(ןבל /רוחש וא רוחש /רבנע וא ,רוחש /קוריב קר עדימ גיצהל םילוכיה)

 תורושב םייכנאה םירוטה תלופכ י"ע ןיפואמ (ותנוכתמ) גצמה ןויבצ

 עדימ לש םירוט 25 לופכ הרוש םינומש םעמשמ 80 א 5 .תויקפואה

 המרב" םיישיאה םיבשחמה ןיב ינקתכ (עגדכ) בשחנ הז ןויבצ ;גצומ

 .ףסונ ריחמב םירחא לידגהל ןתינ ;"תיעוצקמ
 .םיעבצ דירפהל גצמה לש תיפארגה הלוגסל תבשחנ היצולוזד

 איה ;תונומתה וא תויתואה לש ההובג תּודח העמשמ ההובג היצולוזר

 הב הדימב .גצמב (?וג8₪65) הנומת"תודוס* רפסממ תורישי תעבונ

 תווזמו רתוי לוגע ,לשמל ,לגעמה היהי הדימב הב ,תודחה ההובג

 .תוחפ

 תופשה .תחא צשחמ תפש תוחפל םיניבמ םיבשחמריעזה בור

 ,'תרופ ,ןארטרופ ,לובוק ,יס ,קיסיייב :בוש ,ןה םויכ תוצופנה

 .טולייפו לאקסאפ ,וגול ,פסיל
 העונת תלעב ,תיגופס וא תיציפק תויהל הלובי תדלקמ

 םינכרצה בור .עגמ ידילק תלעב וא - תיקלח וא האלמ

 ,האלמ העונתב תושק תוינאכימ תודלקמ םיפידעמ ("םישמתשמה")

 תדלקמה ,הלא םירקמב .(תילמשח) הביתכ תנוכמ לשכ "השגרה" םע

 .תוקומע דושחל יואר תולוזבו - ללכ הלוז הניא הבוטה
 םיאצמנ ,םילמנ תועצמאב רבחתמ התא םהילא ,םיקשמ

 - ךבשחמב טלפטלק ילמנ רתוי .בשחמל םיינש לש תומכב עצוממב

 !!םיינקת םניאש םילמנמ רהזיה .'פק*ה דז*צ רוביחל תויורשפא רתוו

 בשחמריעז תשיכר לוקשת םרטב בטיה קדביהל ךירצ דזעית
 ךרכנ ךא - תוריהמבו ץחלב בתכנ םיבשחמריעז דועית .והשלכ
 לא - הבולע הכירכה םגו בולע טסקטה םא .תדדוצמו תרהוז הכירכב

 .תרבגה ךכ - תרדאכ .בשחמה תא ללכ לוקשת
 קרפב רחב .וביטל הבורע וניא בכרומו טרופמ דועית ,תאז םע

 שקבו בטיה ותוא ארק ,(טילקתה לוחית :המגודל) וב םיוסמ

 ,העצבל לכות אל םא .הרודצורפה תא ךמצעב תוסנל רכומהמ

 .ךליבשב וניא בשחמה
 ןגיד םיבשחמריעז קוושמ י''ע ךל תונתינה האוזושה תואלבט

 יפכ תופילח תוזירזב רופתל םיעדוי םיטעמ םיטייח ;תמוסרפ ןידכ

 תואלבט םג :ךכמ רתוי .םהיתואלבט תא םיקוושמ םירפותש

 אלא ,הטלחהל תושמשמ ןגיא ,בשחמ תונותיעב ,תויוויטקייבוא

 בשחמ תיינק לע טילחת לא םלועל .דבלב ןויעו היחנהל

 !הלבט ךמס-לע
 לוכי רשא יתיב הדובע סוס אוה לללכ שומישל בשחתמריעז

 תיתיב תרגסמב דָמללו עשעשל םגו ונסחאלו יסנאניפ עדימ בשחל
 ותוריהמב ,ותמצועב רכומ יעוצקמ בשחמ ריעז .תידרשמ וא/ו
 םג ךא (ליעל "םייללכ''ב ומכ) תויביס 8 ידבעמ וב אצמת .וריחמבו
 לאיצנטופ תויביסה 32 ידבעמל .תויביס 32 וא תויביס 16 ידבעמ
 אקווד"ואל ,לאיצנטופב קר רבודמ יכ רוכז ךא ,םתלוזמ רתוי בר דוביע

 .תילועפת תוליעיב
 ןת ןאכ םג ךא ,םידיינו םילק תויהל םירומא םיאשינ םיבשחמ

 *םיבבש ינש ליכמ םיאשינהמ דחא .דבלב לאיצנטופב רבודמש ךתעד

 הלעפה תכרעמל םיאתמה ,(8088 לטניא) מבי לשב דבעמ :םידבעמ

 .6?א\ הלעפה תכרעמל ,(2904 גוליז) תויביס 8 דבעמו ,5

 שי ,השעמל ;לוז וריחמש םג המ - "הבוט היינק" והירה הרואכל

 בושחמה תויהל לוכי טלחהב אוה .טילחהל ףוסבל קרו ,בטיה וקדובל

 .ךרובע
 תורמל ,דואמ םייניצר תויהל םילוכי םיידודיב םיבשחמ

 :םינולאשה חולשמל תכותכה

 רבחמ התא םבור תא .דבלב תויביס 8 ידבעמב םידיוצמ םלוכ טעמכש

 -ינומ) חוגשמ רותב הז ךרוצל שמשמה ,ךתיבב היזיוולטה טלקמל

 ,תחא השקמ השעמ בשחמהו תדלקמה םיכורכ הלא םיבשחמב .(דזש

 ,וידאר תורידת ןנפאמ לבקת - הל הצוחמ וא - הכותב רשאכ

 .טלקמל תורבחתהל

 יבועל םאתהב רפס הנוק ךניא .הדמוחל תמדוק הנכות

 םירבדה .ונכותל םאתהב אלא ריינה גוס וא וידומע רפסמ ,ותכירכ

 מ"עב סיבשחמו םישנא

 תורכיה עצכמ 7
 61332 ביבא לת

 9 רפסמ ןוילג ישיא כשחמ ןיזאגמל תורכה עצבמ (1[ 5]4[3[2]

 ןולאשה יולימ ךיראח ₪ ך | ]
 ,בורקה ןמזב בשחמ שוכרל ןווכתמ הזא םאה (בסחמ ךל ןיא מא) ,24(|12)

 בורקב ןכ| 1

 הנש ךות ,ןכ 2 הנוכנה הבושתה רפסמ תא לוגיעב ןמס

 ב .שוכרל טיל
 יתמ עדוי אל ןיידע לבא ןכ| 3 ?הז ןיזאגמכ הנוטארל תלקתנ ךיא .1 |(6) ,בשחמ תניחב תעב .שוכרל טילחת םדטכ םתוא רוכז ךא ,םיעודי

 יתטלחה אל ןיירע | 4 סרוקב/התיכב |5

 בורקה דיתעב בשחמ שוכרל ןווכתמ ינגיא אל | 5 תיללכה תונותיעב תועדומ 6 םירפס/םינותיעה תונחב | 2 לע ,הכלהכ תלעופ איה דציכ ךיניע ומב חכוויתש ינפל תכרעמ הנקת

 | (טרפ) רחא 7 םיבשחמה תונחב | 3
 בטהמ תריחבב בשחתת וא תבשחהה םהב םיירקיעה םימרוגה תשולש תא ןייצ | |(25-27)

 הדובעב | 4 .התרמוחו התנכות
 ךירדמ/הרומ לש וחצלמה |6 הרמוחה/בשחמה תונימא | 1 רורב רואית ,םייזוח םיכמסמ אלב בשחמריעז הנקת לא םלועל

 םוסרפ 7 קפסה תונימא| 2 1הז ןיזאגמ לע יונמ התא םאה .2 |(7) \ םוי 90 תב הפוקתל תוברעו ,םיוולנה םיתורישהו תינקש רצומה לש

 ןכ| 1 | .בתכב יוסיכ תועצמאב דדועל שי תוחטבהו תורהצה ,תועצה .תוחפל
 תיעוצקמ תונותעב תובתכ 8 בשחמה ריחמ] 3

 תוישומש תוינכות רחכמ |9 תונחב רכומה/תוריכמה גיצנ| 4 (4 הלאשל רובע) בורקב תויהל ןווכתמ לבא ,יונמ אל | 2 ן

 (טרפ) .רחא 0 בשחמ ילעב םירבח/רבמ תצלמה| 5
 .תאזמ תוחפב קפתסת לא 0 (4 הלאשל רובע) יונמ אל | 3

 : 6 | | תימושיי הנכות תוליבח םהש ,הנכות ירצומל עגונב ,וישבע
 0 י התא ןמז הו יס :

 ד 0 ו תוליבח אצמת הנורחאל :(ךבשחמ תיינקל הלתמאה םצעב איהש)
 דרלט בסחמה וא רוהבל ירכ ןיזאגמב רזעת וא תרזענ הדימ וזיאב ,ןָה |(28)

 ו
 ו
!\ 
/ 
 ו

 רבח לצא | 1 ו לאו .עודמ ררב ,הכלהכ דבוע וניא והשלכ קלח םא .תולאש לאש

 ו
 ו
 ו
1 
 הטעומ הדימב|4 תערכמ/דאמ הבר הדימב| 1 ו

 אל ללכב|5 הבר הדימב | 2 םישד וה 8-מ רח | םישרוח 3-4 | 2 רובע) 8800 ריחמב טסקַטנוק לש /₪84 :ללכ תולוז ןניאש ,תוללכומ

 לש 1--2--3 ;(200 דראקאפ טֶלּוי רובע) 3900 וא (מבי לש י''שמה
 עדוי 6 תינוניב הרימב| 3

 ?ךלט קתועב םינייעמ םיפסונ םישנא המכ.4 |(9) ;

 ?ךליג והמ ,15 |(29) טוקנא רחול וא 4 ל תואסריג רובע %100 דוע ילואו ,4700 ריחמב (מבי רובע) סוטול

 8 0 ורבלמ רחא רחא ףא|5 םיפסונ םישנא 2-3 | 2 הנוק ךניא יכ רוכז .לאנשפורפ סאסקט וא 9000 רוטקיו יבשחמל

 ו 0 0 םיתיעל ,תולכ שמח וא עברא אלא תחא תימושיי תינכות הז הרקמב
 הנש ".

 1ולרוג המ ,ןיזאגמב אורקל תמייס רשאכ .5 |(10)

 רחאל ןוילגה תא ריבעמ ינא | 1
 .ידמל"תודבכ תולכ

 םלש יצב עיקשת המל ,דבלב הלצה לגלגל אופא קוקז התא םא
 זרךתלכשה יהמ ,ן6 |(30)

 יאטיסרבינ וא| 5 תירוסי| 1

 8 ל םה וננושלב ,םינקסע) םיבר םינקסע :ךכ לע ףסונ ?תוישרפמ לש
 רימתל ןוילגה תא רמוש ינא | 3

 < (לטרפ) רחא ינוכיה לע ס"יב|4 ינוכית| 2

 בל לבה א לרר םה םייתש וא תינכות יכ וחכונ (םתלוז אל שיאו םיקסע ישנא
7 

 ה ו (טרפ) רחא | 5 וא תינכותל םיבוהצ םהידבועש וא ,שפנ"יווש םה ראשה יפלכ ;םיבהוא
 טרס ריכ . י סה 7 777[7[[7[7- |

 5 = (טרפ) יאמצע| 5 | טנרוטס | 2 ?רהויב ךהוא םינינעמ רשא בשחמה סלועב םירושקה םיאטונ השולש הנמ .6 (11-13) .ךל ליעוהל הכירצ הליבחה לכ :ןורקיעה .תושדח ,םייתש

 תוימ| שי רבה | ושש יי ווע טי םא ,הָקסח תוריס 3-2 ליכמה יצ תונקל םעט ןיא :ךכ לע ףסונ
 תויהל הכירצ השדח תינכות .תוחפ אל תוליעי תויגוד ךתושרב זךיבא לש וקוסיע םוחת והמ ,ןא|(32) 7-7

 .םימיה רבכשמ ךתושרב יוצמה ,והשמ לש הליפכ אל ,השדח
 ל"ומ) הרבחה ;"תורוגס''כ תובשחנ 7--2--3 וא 84 תוליבח

 ו
: 
8 
1 
 ו
 ו
[ 
/ 
1 
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 ו דובעת דציכו ,ךליבשב בוט המ הטילחה ןתוא הבציע רשא (הנכות

 ו
 ו
 ו
 ו
 ו
! 
 ו
1 
 ו
 ו

 ו

 ?ןיזאגמב רחויכ ךילע םיבוהאה םירודמה תטולש תא ןייצ 7
/ 

 ?ןיזאגמב ךתעדל רתויכ םיבושחה םירודמה תשולט תא ןייצ .8
 ?טיבשהמב ךלט עריה תא השכר ןכיה ,33-34([19)

 קפטה לצא הכררהב] 5 ןוכית/ירוסי רפס תיבב| 1 םיבושחה םירודמה 8 םיבוהאה םירורמה .7

 ו ב ותערל רחויב רתווב לע ןוא זי! םירצומה .םירופישו םינוכדע לע היתוזרכה תורמל -
 הדובעה םוקמב|? הטיסרבינואב | 3 (17-19) (14-16)

 2 (טרפ) רחא| א םירפסמ ימצע רומיל | 4 1 1
 תכרעמל םיבתכמ ןתינ ;"םיחותפ''כ םיבשחנ (םילתכרי תרצות) 060 וא (יזינ תרצות)

 ?הגורהאה הנשב השכר בטשהמ ירפס המכ .2) 1 םיבשחמ לע תוריקס/בשחמ ישודיח |? .םהיבנשאל דעבמ םירחא םיל"ומ תרצותמ הדּובכו םיצפח "ליטהל"

 םע םיל"ומל ןיתמהל שי ךא ,הז ןבומב ,החותפ איה םג לפא לש הזיל
 דהבורקה הנשב טוכרל ןנוכתמ התא בשהמ ירפס המכ .2) ₪ םינודיח/תוינכות/הדאיקחשמ |"

 הבורקה ףנטב = הנורחאה הנשב / טלפ/0ל |? .הלאכש תוללכּומ תוכרעמל םהיתוינכות

 % שדחה 2 / ו ןה ןמצעלשכ רשא - הלאכש תויתילכתבר תוכרעמל יכ רוכז

 ב 1 תואלבט/םיבשחמ ןיב האוטה | המלשה :תודחוימ תושירד - םיעפמהו טיטרמה הנכותה םלוע תגספ

 . . םירפס 6 5 | בשחמ יקלח תרכה ,םיחנומ ןולימ ,הכרדה |" ןוילימ עבר תוחפל ותלוביקש) תיארקא-שיגנ ןורכיז לש האלמ

 : ו ו . הנכות דומל/תופט דומל | ל -הליעומ הדובע עצבל ידכ טלחהב יחרכה חישק טילקת ;(םיתב

 2 ₪ "₪ ו ןבאב וא ,הנטק הפק תנחטמב ןיינועמ התא םא ךמצעב טלחה .תמאב
\ 

 1הירבעב טוכרל וא אורקל הצור תייה םירפס הזיא .2 |( 37-38)

 הז ןיזאגמב אורקל הצור תייהש ףסונ שרח רודמ שי םאה .20-21(|9)

 .םייחיר
 תווצ השוריפש ,הטכאיל קוקז התא ןכא םא לוקש ,ףוסבלו

 הנניא הטכאי .קיפסת תוגאד תלוטנו הלק תישרפמ וב םוקמב ,ישממ

 הילע ,ןכבו ,ךסיכו ךיכרוצ יפל תישרפמ ךא ,עדתה ,לודג גונעת דימת
 .םיצפוק אצמת הימת

 ךא .ןופלטמ םלעתמ תייה וליאכ ועמשמ בשחמריעזמ םלעתהל
 תמועל .םותחת םרטב ןיינעתהו קודב ,ןופלט שיו ןופלט שיש םשכ
 הז ןיזאגאמ לע יונמכ המיתח ,(תועינצה רסוח לע החילס) תאז

 .(244391)03 ןפלט .וישכע תאז השע .ליעוהל ךא הלוכי

 ו

 1ךלש טיירקיע םיפסונ סיביבחת 2 הנמ .23 |(39-40) ד הלר

 ?יטיא בשחמכ טמתשמ התא םאה .10 |(22)

 (11 הלאשב ךשמה) יל ךייש ,ןכ| 1
| 

 (12 הלאטל רובע) יל ךייָש אל 2
 4 רייש .ןכ

 חועיבקב ארוק התא טיפסונ סםינותיע וליא .24 |(4ן-43)

 (12 הלאשל רובע) יטיא בשחמב שמתשמ אל | 3
: 

 השאל / תא ₪ ץראה | 1

 ןיטינומ |? תונורחא תועירי | 2

 םיפסכ |8 בירעמ | 3 1ךל שי יטיא בשחמ הזיא (ןכ םא) .11 |(23)
 רפ) ל"

 (טרפ) ל"וחמ היעוצקמ |פ רעונל ביועמ | 4

 טרפ) רחא [0 |
 ןוטיהל | 5

 בשחמ םהל ןיאט הלאל תדעוימ 12 הלאש



 שדח םדא תויהל הז-שדח ריווא םושנל 4-2 יי דוא \\ ןוילודומ

 רישכמ אוה ןוילודומה
 ריזחמה ,"רוקמא" תרצותמ שידח ילמשח

 .עבטבש תינושארה ותוכיא תא רדחה ריוואל
 ?ךיא

 .םיילילש םינוי רציימ אוה

 ןעטמ תלעב הלוקלומ אוה ילילש ןוי
 רישע ריווא יכ ואצמ םינעדמ .ילילש ילמשח

 תוליעפה תלוכי תא ריבגמ םיילילש םינויב
 רתופו םיחתמ גיפמ ,תיתבשחמהו תינפוגה

 לש תועפות לע לקמ אוה .תואירב תויעב
 המטסא ירקמ) היגרלאו המישנ יישק

 .םיפקתה ענומ ףאו ,(המודכו

 ל *ז

 יקנ רדחה ריווא לע רמוש ןוילודומה
 ענומ םג אוה .חיפ ירגרגמו קבאמ ,ןשעמ
 תנכס תא ןיטקמ ךכו ,תוירטקב תוברתה

 .תולחמב תוקבדיהה

 םלועב םירקחמ לע ססובמ ןוילודומה
 הטיסרבינואה לש האופרל ס''היבב - ץראבו
 רקחל ןוכמב ןכו םילשוריב ''הסדה''ו תירבעה

 .ביבא-לת תטיסרבינואב הביבסה תואירב

 2000 ןוילידומ
 :לודג חפנ ילעב סירדחב ליעי
 לעפמב < הדעסמב < דרשמב <
 תובישיה רדחב < רוציה סלואב <
 בשחמה רדחב < קנבה סלואב <
 חבטמב *< הנתמהה רדחב *
 סירוגמה ירדחב *

 (הדימריפ) 10 ןוילידומ
 :תיבהירדחב דחוימב ליעי
 הנישה רדחב < סידליה ירדחב <
 ןולסב < הדובע רדחב *

 יקיר תאפרמ :קוויש

 052-24088 ,052-31620 .לט ,43220 ,2] יקצובר 'חר :הננער
 000 69 02-242760 .לט ,207 תונח ,97 ופי 'חר ,ללכ זכרמ :םילשורי

 רושיא ןעמנה ידי לע ומלושי ראוד ימד

 הנפד רדה ראוד ףינס תועצמאב 7675 רפסמ

 6 ₪602וח8 ₪ ןיינעתמש ימ לכל ןיזגמה
-. 
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 -רודומוק זתרצותמ םג יוגיה זתווכומו רוא
 .614653 .לט ,א"ז ,8 וטנפילוא ,בוושחמ ריפב

 תמרוגה תספדמ ילש םורטקפסל .סומר והשמ

 הלובי המ .בשחמל ותוא רבחמ ינאשב "ועוארקל"

 יאונורוכקלא םאה דתוגפל יזמל 1ךכל הביסה תויהל

 תספדמ איה תספדמה תאו וקתל לובי ךמסומ
 .ריילקניס תרצותמ

 (יחרומ לארוג ארוקל הבושזח)

 קלחו 'ב רמאמ ליש הנורחאה 'תינכותב תועה 4

 *מב :140 - דע - 60 וורושב ,סופד תוועוט איה (ב

 תא בותכל שי ולא ורוטב 95\61 (א) יוטיבה םוק
 תא\(ה דוסל יוטיבה אוהש 61195 \א) יוטיבה
 קיוב

 ג תועטה תא בתב בשחמהש הביסה
 *וכ קיצל רושפתה + \\5 \+) יווטיבהש זיה טעו

 (ט\א\| הרחצה אלב ןלודג דממ לעב '\\ ות
 האילע תינושאה

 ווג"ןב ןורי

 םינקתה רובע תובותב ןנשי םאה .תוגותב יומסא

 יהמ זתובותבה ןהמ ןכ םא וקירואב םיינוציח
 6512\1) יטלפ יטלֶקה ביבר לש וזתובותב

 רבחמל לש םיטרונה דחא רבוחמ םאה

 תלדגה רשפואמה "ינוציחה תואה" והמ זתספדמה
 %64%-ל בשחמב םארה

 יחיא ץב

 וא א(% \\ הדוקה תא בתי התתא\רטיב 4 8₪ ש₪)₪₪02002ממממממממממממממממממא
 םיוחשמ 0 אוה וב רטסיגרה ךרעש רחא 5/5 לב

 וא םילוטבמ רשאו ל"וה םירטסיגרה לש םכרע הרוח
 םג םחיאו שטוב גו לופס ישסמ תעפשה

 יא יל עודיח לבב ולאה םישקמה לע העפשהה

 (הטלקה ללובו האלוג חגגה תרשפזאמה הטיש םוש

 .אא) םי'גירטטרס לע ףו ןב ומבו ,זאיהשלב תיגבות לע
 יחילצה ,תרכומה רתויב הבוטה הטישה תא םג

 זוכבוסמ הגהה תטישש לכבש ץבומב ..ףוקעל

 \ויסיג ילעב סרו (הפסעלו החצפל רתוי השק ,התוו

 כ זתוושעל םילוכו דיו
 ותובוט זתוטיש רפסוב

 "מב שומיש י"ע תינבותה ן תורוש תמלעה \\

 .\כ\\ .ןו\\ "חו רוסרוקה ישָק

 .\\שי\טוש\ וא \טט יש תעפשה לוטיב \1

 תיגכותה תוצרה רחואל) תינבותה תצרה רחאל קר ךא

 לול \ט בותבל וזוג אל
 א וש \ םור רותל תיגכות תסובה \3

 הסתעהו יועשל \תינ אל זאוח רשאב ,\\\שווטוצ

 \םי'גירוטרק\
 וסיול תויצקנוגה ישסמ זתוובית

 גבת יגואט םיאשווה רחא לע תילע ןאב

 םסרופתש ןבזויי תוולבסב הכחת םו\ .םהילע בותבל

 והצֶס רבסה םייזוויב .ואטוגה לע הבתב

 ותויצקוופה יקב ווא ובתל וחיגט ןבומב

 *יגרה םישקונה א ףזאו) םירחויוזמה םי'גירטרסה ילב

 \םיל

 פשב הלול חוטי \ף\ .א\\\ | 60095 זתבוזתבב

 חולב הטילשה רשפאמ רטוא \רלבוגסוג) הוובזמ

 טלְס רוציסב וא .\הביזוב| םיישסמה
 ץורל סיוה לע םיחספמ \189-188) םירוטסיגר 1

 לבל וא היגט \/60 לב תאו האלולל "ץופס"ל וא

 םאו ולא םירטסיגר יפל עבסיתש חרחא האלול

 \\ ש\\ א \ואאו + 2% * \\\א \ואוו - בוחבח

 תאצמו הב רשא 60095 תבותבה א לבְקִת

 \םישְקמה זול לע הוטילשה תרטפאמה זויגבותה

 \חתיג 189-188 םירטסיגר לש ףםיבועה וא

 יל"ןה האלולל "ץומסי" יוהש םוסמבש רב .תוגטל

 זבותבב\ הוובמ תפשב וולש האלולל ץופסי וה

 תויצסנופה יישסונ םאה "לוטו" הב רוטא (איחשלב

 .תויצקנופה וספרויט ןב םאו ,םיצחל\
 תויצקנופה יישסזמ תרזעב זוובחל ןחיו בגו ררר

 5 דוע ליגר שֶקִמ לבבו ,תוווט ויצקווב ב1

 לב לעש אתויפרגה זתורוצב העיגפ אלב ,תויצסווב

 שְסּוב

 רבוזור לג ארוקל הבושח)

 קיפהל ןתיג רשא תולוקל רשאב .עדוי ינא
 *יגב וטורטורפב םהב ןד ירהה סמס .64-רודומוקהמ

 *ה" לםש רמואנה לע רוזחג ותושרב ךא ,5 רבסמ ןויל
 ישי \תרזעב ,החוימ בבש י"ע וילולצ קפסמ 4

 ולוס השולש לע זאלונו ינמו"וב חוקיפ ישמתושמל
 לע יעיבר ללוחמ םייָק) .תובטְסוא 9 לש םוחתב

 בשחמהש רחאמ .(םירחוימ םיטקפאל ןבל שער
 דורומותב רבודמש ירה רחיב םתשולש דוא קפסמ

 קילצה ןווגו ,המצוע ,תורירתל וקרב .םילכ 3 חב

 הנתשמ וב ךֶשִמה סיסב לע חקפל תורשפא הנשי
 ן"לילצה תפטעמ" היחת המ עבוק א\\כפא .המצועה

 ואולמל וזה עיגי הבש זווריחמה תא עובקל רשפא

 אולממ רךועדל ול קיש ןנוה ,\אוג\גי() ותמצוע

 רורשי ובש נוה \13ש:גְצ) הליגרה המרל ותמצוע

 גוי ובש רועישהו ,(פוגג\גוא) הליגרה ותמר םוחתב

 לע קפל תורשפא הנשי הז בבשל .\\ג\שג\6) םלעיו

 ולילצה זתוביא וא עבוקה (\א גו\\טזווו) לגה 'תרוצ

 ועבְלי םינוסומ השולש .(ו\ גאוטסו\ו , 1 זו

 ולבְקל וצו .\ סא .\\\\ רובעי תוריד םוחת הוי

 רשפש םבזנצעל וראת 64"ה ליש לוס תמר לע גושוזב
 לש לגה תרוצל רתוספ ליש לילצה תפוטעמ תא רבחל

 ה םיוטוטצמה "ושרח ילקיסומ ילכ רל ירהו ,רוגיכה

 איבל ביני םשארבו ,בושחמ ריפב ישוא

 זתויביס ,תויביס

 יס"יב-יב םיבשחמהמ דחא ישוברל ןוייגועמ יצא

 "ומ .םיקחשמ ןוגב רבלב תויתיב זתורטמל לפו וא
 יומוחתב םהיניב םייתוהמה םילדבהה המ .'ובו היס
 \6 יסייב-יבל םאה .הלזנל תויביס ,ןורביו ;הקיפרגה

 :תויביס \6 םג לפאל םאה וב םאו תגיביס
 \יעה שאר ,יול ,א

 8 לש הלימ ךווא לפאל םגו יסזיב-יבל םג 4

 תורשפא םהינשל ;םינרציה תועדוה יפל ,תויביס

 םוחתבש ךכ ,תויביס 16 לש דבעמ*ורקימ ףיסוהל

 זיבל ,הקיפרגה םוחתב .גאדומ תויהל הביס ןיא ,הז

 רוקנ 640256 לש הקיפרג (ולש יב לדומב) יסייב

 םוחתב םג ,לפאה לש וזמ הברהב הקזחה ,תוד

 םיתב ףלא 64 לעב ,יא 2 לפאה ,ןורכיזב .םיעבצה

 ינשל ,םלוא .'ק 32 לעב ,יסייבזיבה לע ףידע

 + ק 100"ל לעמ ןורכיזה תלדנהל תורשפא םיבשחמה

 9 יי''בועחמ ---- וה



 .םיימוקמה םכיארוק רובע יזתמגריתו

 ,םילוזהו םיבוטה םהירצומו וללה םירוראה םיואפיה

 ברעמה תוצרא תא םיפיצמה

 להגימב ךמנסומ ,היפוסוליפל  ,תורפסל רווכקוה

 םלועה וא םילחנמה "תויתואה ישגא' - יםיקסע

 לבל .תומדוקה הריהו תימצע תרוקיבו הפקשה

 הריירקב הבושח הזוזזת

 שובל לש ןבתוממ דוק :"חילצהל ידב ישבלתה"
 דוא םישוע םידגבה יב החנהה לע ססובמה דיגאת
 ומכ שבלתהל ךילע ריבב תויהל רגוצר םאו םדאה

 תורזגב\ םיעבצב תובינעו תוגילח - םיריבבה

 | םייסיסע םינססות

 וריעה" ןיב יתוהמה לדבהה תא זווטיחממה תורדגה לט וולימ יתאצמ םייסיסעה םיניזאגמה דחאב

 חרוטה תא ימצע לע יזוליטג .רחמויה לש "'תוהובגה" תויגולונבטה ודיע" ןיבל םושלשילומת למ "יתייושעתה

 יתיישעתה ודיעה

 הירוטסה

 ווסיליסה בבש יוליג ואמ םלועה תומושרה תוישונאה זתויווחה לב ךס

 "חווט"רורא"

 םיגש שמח רוהל ךרעב הוושה הפוקת

 תיחרומ תוברת

 'םייאמדקא םיראת

 ישובל

 ההובגה היגולוגבטה ןדיע

 ,הוטיסרבינוזה ינודעומ ,תוביגעו תופילח ןלי תללבמ
 "רטסי'גר לאיישוס סרויזויצ"

 םישגרבל למשח תסדוהב םיראת :"וטס\ וז 6 ש"

 וגדיתע תא םיבצעמה

 התעקשה

 "תריתע) המריפמ הזוזת י"ע םידסיימ תויגמ סוסיב
 תינשדחו הנטק הרבחל זתדבוכמ (היגולונבוט

 שובל לש דוק +'אפורה לא ךתבלב םויקג ישבל"
 "נוקל וא תוילאמרופל תובישח יא ויפל "ידיגאת"
 זאוה ןוקיליסה קמעב הסובה/הביצע סחיה .תוימרוב
 ..רברעה םלועל ץוחמ רתויב ךומוה הארנב

 דתולבוקמ

 רודה

 ושקתה רשא הנושארה םלועה תמחלמ יאצוי
 ברעמב ,םירשעה האמה ליש תואיצמב קסעתהל

 ומכ םירבדב ןימאהלו דוגסל ידכ השורדה הציפקה

 קדצ וא םיהולא

 רובאה

 וצט יבּומו בשחמ ירעבג ,םאגטיי\ תמחלמ יוצוי

 "ה האמה לש תואיצמב קסעתהל םייטקתמה ,היבוב

 ברעמב ,11

 הגומא

 םישורדה םידעצה םה ולא .הקיגול שי ,הנומא ןיא
 םירבדה לבב ,םירבדב הנומאל עיגהל ידב

 תווצלמה

 תמייס הטיסרביווא וזיא ,תלדג ןביה
 ,םידבכו וא םירישע םיבורק לש םהיתומש ראות
 ךייתשמ התא ןהילא תודוגא

 ותלוז םישנא לע ומצע םיעגהל יטונא ןב לש ותוביא

 ;ןישוריגו תוקוור ומכ .חווט יכורא םודיקו רופישל

 תומדקומה 40"ה תוגשב ד"וע

 ..יתרערועמ תוביציל תואכ תושרפתמ תובר תוזוזת

 המ אוה בושחה ידיחיה רבדה ,םיגפב התאש עגרב
 םיטקייורפ וליאבו יחוור רצומ רצייל ידב תישע
 -ולפידו תלשוש ,ליג .קלח תלוטג םיססות וא םימח
 תחתל םיווש תומ

 יתורידי

 שונא יוב לע המצע םיעוהל הווכמ לש התוכיא |

 הרייראק חותיפ

 תססובמ הרשמ לש ןוחטיבה ובש בשוחמ ןוביס
 הווקתב השדח הרשמבש רומיהה ןעמל ברקומ

 ידלי וילאמ ןבומ רבדכ - "ןוקיליסה תוריהד"
 םיטילקרפש יפכ תורשמ םיפילחמ היגולונכטה
 ןיפוליחה רועיש .םידגב םיפילחמ םיריעצ
 קמעב ליגו רבד הז הנשל 35% :ימונורוסא
 ווקיליסה

 ריעצ ןחילצמ

 1431 ליגב ןוירוטקריד ר"'וי (16 ןב דיגאת אישנ | -דרשמב ףתוש וא ירחסמ דיגאתב אישול-הווטמ

 39 ןב ץ"במק

 זייא.יטב הוא

 םכוותיעב הבוז וניא .ייאיוט בשחמה עודמ

 -בותבו תובתכב םיבשחמה ראש ומב בל תומושתל

 רתויב םיצופנה םיבשחמה דחא אוהש זתוורמל ,תויג

 םיקחשימ תוטסואקו הגכות גייטהל ןתיג ןביה ץראב

 ו ייאייטל הווקת חתפ רוזיאב זתובווט
 הווקת חת'ג ,יאדוהי איגש

 .6 'סמ ןויליגב המסרופ .ייא.יטל תינכות

 -יגב ןמסרפנו סאסקטל תוינכות רפסימ ונתחתמאב
 זכות תורסח םא ,ןיינעה םצעלו .םיבורקה תונויל

 !החמישב ןמסרפנו ןתוא וחליש ,תוינ

 ולארשיב ופנה בשחמה והמ
 גולקסשא ,ץבקלא םירבא

 בשחמה ,ונלש "תורכיהה עצבמ" תואצות יפל 4

 /א ריילקניס אוה עצבמה יפתתשמ ברקב ץופנה

 .םורטקפס
 בשחמה אוה "םורטקפס ריילקניס"ה בשחמ

 לעמ לש (לבת יבחרב) תוריכמ ףקיהל עיגמש ינשה

 .7%%\"ה ירחא - 0
 "רב וקוושו ורצויש םיבשחמה ללוכ) התע דע

 (הקירמא ןופצבו דנלטוקסב סקמייט י"ע ןויש

 םלועה יבחרב ריילקניס יבשחמ ןוילימ 3 לעמ ורכמנ

 לכמ רתוי תועידה לכל = תונידמ 50-מ הלעמלב --

 .רחא בשחמ
 תתפל ידכ הדסונ "'ץרֶסיר ריילקניס" 'בח

 הקינורטקלאה םוחתב םישדח םירצומ קוושלו

 .תינכרצה

 ,1979"ב ריילקניס ביילק ידי לע הדסוויה זאמ

 םיישיא םיבשחמ 2,200,000 לעמ הרבחה הרכמ

 ,םלועה יבחרב ("םורטקפס" - 7%%\. 7%%0)

 .שדוחב םיבשחמ 100,000 לעמ התע תרציימו

 "ריילקניס" תרבח לש םייושכעה םיטקייורפה

 דויצ ,םיישיא םיבשחמ לש שדח ןווגימ םיללוכ

 ררקימ) תוחוטש תויזיוולט ,םיבשחמל יפקיה

 .םיפסונ םירצומו תילמשח תינוכמ ,(היזיו

 ראב קספוה רוצייה .80 ראורבפב זרכוה ?%%0

 .תודיחי 130,000 ורכמנ .1981 טסוג

 י1 = התע דע תוריכמ .ופַאְו ץרמב זרכוה ?א%\

 .תודיחי ןוילמ

 .1982 לירפאב זרכוה - לא 5\ א

 .תודיחי ןוילימ 1.0 = התע דע תוריכמ
 לעפמ ידי לע םבור - הילגנאב ורצוי הלא לכ

 1 \סאוא שאו\ לעפמ ידי לע הרתיהו 1 \אושא

 ןוישרב ורכמנו ורצוי תודיחו 800,000*כ דוע

 20 םיפסונ םיטרפ .ב"הראב סקמייט תרבח י"ע

 7 ןתינ (ריילקניס ביילק לש החלצהה רופיס

 ש התגיצנ = םיישיא םיבשחמ דיירטפמוק 'בחב

 .לארשיב ריילקניס

1 

מה ישדח ויזאגמ לבב ןייעמ ינא
 "דב ראודב עיג

 ו לע רודמב .םהינימל םילפא לע עדימ לבָקל

 ה המליד יל המרגג תנשוימ תמוסרפו םיישדח
 !% םשב בחרומ 2 םגה יטדחה לפא תא םתרבזה

 רבהה המ תעדל יתיצר .(בחרומ רפייפ דייפ) םא

 םייתיב םלוב םאה ושוטויקמ וא 2 לפא ןיבל וניב

 םיתעל ,ףסכ וא הבהא ןיגב תעללג וילא שודק בצמ
 םודיק םשל שרדוה תוביציל תוא .הקושת תייוולב
 ריבס זחוטיב ףירעת וא דיגאתב

 -צע המשגה לש רתויב םילבוקמה םיביכרמהמ דחא
 רירוהש הוטיש חתואב לודגל ךידליל "רוזעל" - תוזב

 לודגל רל "ורזע"

 תיב יוטרסו תתויתחפשומ דווגוזמת ימובלא

 ברקב הרידוא הקעו תיתייפב הריתח - םוילוהְקרוו
 לכב חילצהל םיניינועמה םירחאו םיריגטת ילהונמ

 ,תיפסבו תיעוצקמ דוויגוטיה םיתעל האצותה ןריחמ
 םדקומ תוומו הזובמורוט םיתעלו

 הצרת םא ןיב 65 ליגב וחאב תוערל חלושמ התא

 ואל א ןיבו\

 הילאטטס ,לי'צר'צ ,ןייוטשצייא ינוסרז ,וכייר םיחאה
 םירחא

 םולדול וטרבוה

 הרבח

 קוש םע ביצי לעפמ .ןוצרוב לש 500'המ זחא
 תיסוניפ תונתיא ,ביצי רג עונצ לודיג ,בוטיה"ססובמ
 -תקיסומ וז "הלשב" הרבחהש עומשל .הקצומ
 היסופ זוונרק להומ ינזואב םיבאלמ

 םיספטמ והלעמב ןדיגאזתה הנבמ לשש וכשפומ גוציי
 "וקפה לכ תורבעומ ודרומבו הלעונל 'עיגהל םיצפחה

 "םיפיפב"ה לא תוד

 יפילע תובצועמה הטיסרבינואה וא 'גלוקה תומדא

 רא ןוטסוירפ תורסומב אצמתש ומב ,חרזמה יזמעט
 לי

 וא ישש םותב ,הארוהה 'תקעוממ הגש תב הגופה

 הללבממב השתה תוגש עבש

 ינקירמאה קסעה תוליסמ תא בשמה קחשמה
 תחנב תואקסע םויס רשפאמ ךשמתמה בצק

 ןיאושיו

 תדובע

 וויא דוע לב םייקתמו ילבש חרואב השענש רדסה
 יחשלב המגיוקס םיקיברמ ןיא .הדובעל עירפמ

 ליחתהל ךנולשכל וא - ןיאושינ ירשק לש םמויטל
 הב

 הח'שמ לודיג

 דוע "תושעלו" החפשמה תא לידגהל הטלחה

 דומיל םע ,תויקוויש דווזוותל המוד חרואב ,אצמצ
 רוגיחו תורוה ,הדלוה ירפס לש ינייגע

 םישדוקמ תונורבו

 םישימג םינוטילקתו זוויוכנגמ תועוב

 תחיתמב תעייתסמה ההובג תוורצי - קרוואגמ
 תואתחותא םע ,הממיב \6 דע \3:ל הדובעה תועש
 תושפוח וא ,םיבראומ עובשיפוס לש תויתפוקת
 םיסדוהמ לצא חלבוקמ וו הֶסיוכְקִרּב ותובשוממ
 *ובג"'תויגולוגכוכ קוויוש יזחמומו םייזתורחתו םיריעצ
 רסיג רשועו תמדקומ השירפ םיתעל האצותה :זתוה

 השירב

 דוויתריצי לשש הרידוא תוצרפתה רחאל םיגש רפסוב

 תיגשיה

 םירוביג

 היילסציס בילְק ריס ,יראטא שיא לגשוב ןאלוג
 (ליטויאו סיוג יטרבור ,וטלוי םאילי\ ,דראקאב דיוויד

 קאאינווו ביטס וא/\ סבו'ג ביטס ,ןוסטו\ סאמות

 לימארט קוא'ג ,(לפא)

 רבמ בר

 קלאסיוי\

 הלטב

 העומו וא/ו ינתמיא גושגשמ הקספש המריפ לב
 "מיס וו "הלשב" הרבחהש עומשל ..עתפ'ןברוחמ
 םיצורש םיריעצ םירלי"ונבט יגוואב 'תוומה תיינוב

 לוס

 סומאק

 החיזמצב םיקסע לא קר רובחל

 רילע םמע םישואה רפסמ :האלול טי - םלוס ויא

 רובע .םויס ידיל יטסייורפ וציבהל ידב ןויער ריחבהל

 ברקתהל םיצורט ,םיצרמוו םינתפאש םירעו"ונבט
 יוברמח םרוגח ואוה האלולה לדוג ,הבושמלו הריול

 תמייוסמ הזנריפל ףרוטצהל םתוטלחהב

 טרופס יצלואו הייחש זתובירב דע יהיגואת תועקרק

 "סוזנב אצמתש ומכ ,זחרזזמה ימעוכ יפ לע תובצועמה

 ישיבוצימ וא ינוס וזמב תור

 \וחבש

 ףלוג

 םיוש 5 ירזמ תותיוה תגעובש ד תב רבטב"השפוה

 תויהבאה ווקיליסה זוומריפ ליט ןהידבועל

 תעה הדיחו רשאב .וכבחמרודב אב קחושמה םוט

 תושרהל לובי רגיוא היינש"ונאו איה רלש זתיסיסבה

 השיגפ םטל 'תואשרונב תולולק סדהל רמצעל

 זתלוגרת וא ,תיקסע

 וא תועידי לש םיקסע ןותיעב - רבכ סאו
 *הרפויאב ותלעפהו מבי לש ןטובה רכזוה בירעמ
 ישדחה ישוטויקמה ןיבל וניב םילרבהה המ .םודא
 1לפא ליש

 םי"תב רטנה סמ

 *ימס תרבח לש שדחה הבשחמ אוה רפויפ דיפ 4

 4 וב המצועבר בשחמ והז ;סקינורטקֶלֶאורקימ כט

 ןגוכ וב אצמת .הלקו תאשינ הביתב ןסחואמה 'ק

 םא"יפ"יס הלעפה תכרעמ ,םיתב 'מ 1 ןוטילקת

 .תויקסע תונכות רפסמו
 .הז ןיזגאמב תובר וילע ונבתכו לפא אוה לפא

 *ות" ,םיפילחת ,םייוקיח ול שי ירלופומ בשחמכ

 ,בורקב בותכנ "שוטניקמ" לע .םיפויז םתסו "םימא
 .קוושישכ

 ןיזאגמב הבחרהב בתכג מבי לש ןטובה לע
 *יפ רודמ ,2 'סמ םיבשחמו םישנא ןיזאגמ) ונלש חאה

 בשחמ ןיזאגמב תובר דוע וילע בותכנ חטבלו (יס
 .שוטניקמה ןיבל וניב םילדבהה לע םג ב"ויכ .ישיא

 .סקמ ,תונלבס טעמ

 ג םיסוושמ וגא .םואבסוג ןגחלו יוברל'ב בֶסעיל

 םיריבס םיריחמבג רודומוסה יבשחמל יפקיה דויצ
 ללובח ןובג ץגובו 'ק \70 רורומוק לש ןוב .רואמ

 לש תיפארג סיגרו ,(ובותב הלעפהה זוברעמ זחא

 הרושב םיוות 60 הסיפרמה (םיטחמ שאר רודומוק
 .תובחההו (םירוטיגומ| םירטנגמ ןליגר ףיצר רייג לע

 ץעייל זחמשג וגאו וגתונחב ורקב וו ונילא ילצלצ

 .היררהלו
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 רודומוס לש "בס קיו" בשחומה .םיואירוטסיוול

 ראב םיבר םיבבוח ול הגס דואמ ץופו בשחמ ונעה

 וםישמתשמ יגודעומ רפסוב םוטי ראב ג .םלועבו\

 גטלפ/יטלק רגרמב ואוצמל ולבות זתובותבה א

 *ייבה תפטב \גא\ א זורבה .ןורע לש וחלאטל

 \חיברדו \\\ אוג תארוה לש הבגט הרידי איה סיס

 תואירקל תטמטוג \טא\ א תארוה .תוררצו ןגוו\

 סח \טא\א תושב םיברעהו םינחשמל םיברע

 ונגורב זקיג יל"ןה םינחשומב ובצויש םיברעה
 \0 או אט טסט. \%+ \

 90 טאג א \\,יטא\(\ ציר

 ג \כא\ א \

 יחי םיגזושונב ובצויש םיברעה

 טוט - \

 \ - "\\\\ \ %צ"

 65ר

%- + 

 *ותב םוקזמ לכב ובל חולובו \גא\ א תורוש

 תוורבחב םרדס יפל םיותושמל וארקי םיברעהו חיוב

 רועה אצמה ןכיה עיבצמה גוזחמ ןיעמ םייֶה גאו א

 הויה תפסוג הדירי .הבצה/האירקל רעוימה אבה

 ל"וה גוזחמה זורוחהל תושמטמה \ג\צ((ו( תארו

 רבסה .ןושארה \נאו אה יטפשמב וושארה ררעל

 .רבשחממל ףרוצמה רפסב אוצמל לבוזה ףסוו



 סאלירֶס

 דוביע תכרעמ לע םירמואש עמשת אל םלועל
 ירעג םיבשחמב קאלידרקה" איחש | םינותנ
 ומכ תנתוממ תויטנאגלא םיפידעמ ןוסיליסה

 השרופ וא ו"מב ,סרצרמ

 אתובשמ זמירש

 הגש 30 תונב תודחא תואתובשמ לש היצמאלופוימ

 והסנבהל וותשי סמה ייוביגש רב תועקשה יסבו לע
 םיריישעה םיאנוקיליסה לש הריהמה םתעגהל ןמיס

 םיילארדפ יוסיזג תובוחמ יטלחומ יטפוחל

 החלצה

 טק דיגאת תרמצב תוססבתה י"ע ריהמ ןוה תושעל

 וחילצמה ןמיס לש יאוולהרצומ קר והו יגטרחו
 לע רמש וא ,קושה לע רונתוח תעבוטה ייתימאה
 החשלב ביבר לע וליפא וא ךבטחמ לע וא ,ךתמריפ
 ילב לע ריתועבצא תועיבט תראשה"  רוציקב
 הינרופילקב ךבל ןיוארוקש יפב " ,חצרה

 ₪ . ו ך

 תיצמת :ךכזמ רתוי\ תייתרוסמה הזלצהה"תניזומיל

 תיאליע תוניייטצה :ךכמ רתויו דתוניייטצהה

 "שמ תרוטפנ יכ ןמסמה דקומ'לע"האלעה ליש סקוכ

 התיב תא תגבשימ םתחטבה לש ,האוולהה ימול

 יקג תיב לעבב בשחג התאו תיב ךל טי התע

 'תובוחמ

 קינה לכ םע החוטבו החוג הרשממ חוטבו ןמש ק'צ

 ליבומ לכהו (ינויש וא יאופר חוטיב) םיליגרה םיל

 עוצצ תועקשה קיתלו היִסְופל

 דו
 לע ןמו ובזבמ וגיא .תוילארבילה תויוגמאב רגוב
 רגיאו הנתמ וגיא ,אכדמ וגיאו אבודמ וגיוא .תויוווש
 צנתמ ,הרגתמ ,וטטחמ אל ףאו ,שלופ אל ,הגתומ
 ואל ויגיינעב קסוע .לצנתמ וא לצנמ ,הּבבמ ,רקבמ
 .םייח תרוצב אלא ,המסיסב

 חווב שח ,לשורמ ,לאימולש ,הרבחה יעדמב רגוב
 םיינורטקלא םילגעמו תואחסוג ,תואוושמ תביבסב

 .םישגא תביבסב תוחפו

 רוי ויג ,ןוטויג הירורב

 יתיישעתה ןדיעב הלחה ב"הרא לש יחרזמה ףוחב התייהשש ,הירורב ותוחאל תישיא הדומ שידג דט 4
 ,ןיזאגמ יוביילפ לש 83 רבמטפס ןויליג ךותמ םיחוקל םיעטקה .ונלש"וננדיעל דע - םינש 10 הז - תכשמתמו
 .בשחמה יעדמ יכמסומו למשח יפדנהמ לש שדחה רודה תודוא ,("סגנילראד ונכט") רֶטְו גייִרְק לש ותמישרמ
 םלועמ ,םיוחא םיקסיד לש תונומתב וידומע תא ףיצהל לחה זאמ דחוימב ,יסיסע ןיזאגמ ןכא יוביילפ
 ,הז ןיזגאמל ףרטצה ("רטויפמוק ראלויפופ" לש וכרוע רבעשל) ,סמאיליווקמ רטיפ םג .אקווד בשחמה
 בגא .םיעפוש םיאבשחמו תואבשחמ ירודמב וירחא קיזחמ"הרחמ ,(ןיזאגמ זואהטנפ) ירקיעה ורחתמשכ
 זוילא בושל ךתעד המ ,הירורב ,חרזמ

 רפסב ואצמת תאו םג ,הקיסומ תגחלהל רשאב

 דועו .םיילוק םיוקקפאו םיריש רפסממ ףוריצב ל"נה
 לע 10"קיוול הקיסומ תוחלהל תובר תונכות תומייק

 ןגישהל לכוי ןייגעתמו הקיסומ בבוח לבו תוטלק

 ונלצא
 ,א"ז ,8 טנבילוא 'חר בושחמ ריפכב
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 ימול בישמ יחצ

 :תולאש רפסימ םכתוא לואישל ינוצרב

 יכרסב דליה ישמתשה וב בשחמה גוס והמ .א

 +?"המחלימ יקחושמ"

 לע םייוכט םינותגו עדימ לבקל רשפא ןכיה .ב

 הו בשחמ

 זץראב ןאובי וא ןכוס הז בשחמל שי םאה .ג

 םי'תב ,\מניילק דורמג

 עצבל ןתינ טרסב עיפוהש בשחמב תולת אלל 4

 ,םחוציפו עדימ ירגאמל השיג ןוגכ םירבדהמ קלח

 ףסונ וטרסב תיארש בשחמב תולת אלל ,בוש ךא

 עדימ ירגאמל תשגל לגוסמ יתיב בשחמ לכ ,תאזל
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 אלל ,בוש ךא ,םדומ תרזעב םיבשחמה בור לש

 עצבל תורשפא ןיא ,ףוסבלו !םייוסמ בשחמב תולת
 -קיתה תכרעמ ללגב תאזו ץראב הלאכש םירבד

 תא ץצופל תוסנל יוכיס ךל ןיאש ךכ .ונלש תרוש
 יולת ונניא תושעל לגוסמ התאש המ .ץראה רודכ

 .ךב ומכ בשחמב ךכ לכ

 ןיינעל תולאש

 ינא .הקינורטסלא תואסדנה אוה יעוצקמ
 רשפאו תיגולנא םגו תיתרפיס םג - הרמחב קסוע
 יבשחמב הזה דצה תא בוט ריכמ ינאש רמול
 הגוכמ תפשב קסוע ינא הוכות תניחבמ .ורקימה
 .תויליע תופש רפסימ ריכמו רלבמסאבו

 בולישל רושקה לכב קתג יל ישיש ישיגרמ ינא

 וכבו .(הלעפה תוכרעמ ללוכ) םינושה םיביכרמה ןיב
 במ רסחה תא םילשהל ידכ תונפל ילע ןוויב הויאל

 ובו תויומלתשה תורפס זתניח

 תתוכרעמ לש אשונל סחייתהל םכתעד המ
 'תוכרעמו םיריישכמ לש לודג קלח ?בושחמ תוצבוושזמ
 םיימינפ םיבשחמ ורקימ קיסעמ תוינורטקלא

 לצא םשור רצונש לבח .תוכרעמה בל וא םיוחמה
 תדלקמ םע רישכמ הז בשחמש םיארוקהמ קלח
 -ילמת דבעלו םיקחשיונ הב קחשל רשפואש רסמו
 .םיל

 ליבמה םור ילעב םה םייתיבה םיבשחמה בור

 הוס \4-כ לש לדוגב קיסייבהו הלעפהה תכרעמ תא

 לש לובי לכה בשחמה וליפאש יתליג יתעתפהל
 רדתסימ 800 יראטא םגו וז הירוגטסב אצמג לפיזא
 םירחא םיבשחמ םתמועל .דבלב ייק \ס םע והשביא

 ןוגארד .היסאק ,יס.יביב יזאמגוהל ,ייס 31 םיליכמ
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 יעוציב ןיבו םורה לדוג ןיב רשלקה םאה

 ודבלב ירקמ ואוח בשחמה

 -מ רתוי תצְק. הלועה םורקפס ריילקניס ריא

 קפתסמ רקיה לפיאה ותמועלו ייס \6 םע דבוע 0
 ודבלב יס \נב

 3? ילעב םיבשחמב דושחל םוקמ יטי ילואג

 הובותהש וא הוכותמ קיר םורהמ קלח וטושפש יס
 ,םילודג םיחוור םע ייֶק 32 רותב "החורמ" והשביזא

 ודבוכמ והשמ חוקלל גיצהל ולכוי םהש ךב
 "עהל ידבש םכנותיעב םימעפ רפסיז םתוויצ

 תא תוגשל יד אל בשחמל בשחממ הנכות ריב

 יבגל םג ןובג הז םאה .הגבותב תומיזאתמה זתוארוהה
 106% שש גוסמ תוארוה תוליכמ םניזאוש תויגכת
 וורבוה יופימ ונתומ ןייגעמ אל ולא םירקמב ירה

 .בשחמה ליש יממינפה
 תונושה קיסייבה תוארוה ןיב תואושהה תלבט

 הז יתעדל .תעובשמ יד תיארג בשחמל בשחממ

 .בשחמ תייגסב יגיצר לוקיש תווהל ךירצ
 תוובל ןתיג דציב תעדל הצור יתייה ,אמגוהל

 הונוובה) ש\ווא+ תוארוה אלל תיעוצקימ הרוצב ךסמ
 רשפאיו הלעמל הלעי ןמסה ,ךסמה תיגב םויסבש

 יא אב ומבו \.םימיאתמה תוזמוקמב עדימ יולימ
 תחילשל תוארוה וב ןיאש בשחמב ישמתשהל \תוג

 ילמיעמ יעצמאב (הגכות ואלו םיגותנ) פייוטל םינותנ

 םיגוטילקת ונוב ירח) תיתיב הרוצב םינותג דוביעל

 י\םייתיבה םיבשחמ ורקימה בורמ רתוי הלוע
 רמוחה .חלצומ ךשמה םבל לחאמב יא .ףוסבלו

 האג הרוצב ישגומ גו ןיינעמ יטלחהב םסרופמה
 קרב יוגב ,ץיבורודגיו בדגימע

 ההעמששאאאמממאטמעפא 7 .  -
 30 קיווהו 64"ה) רודומוקה יבטחמ ,םיצבק

 חיב םילפטמה םיצבקב בחרג יעומיש םירשפאמ
 תחיתפ ,תובר תויצפוא (טטוא תדוקפל .תובר תור

 ,דחוימה .םיייטה ,רסמה ,תדלקמה "מו "ל םיצבְק
 ה יטלקה תוארוה פלר שמו ,תספדמה ,ןגוכה

 הנתשמ 'תלבקל וו\ט\ד הדוב ות תלבקל

 "יט םילבקמ םיצבקה .ץאווא+ ןאיה וטלפה תארוהו
 הטילש הנשי בשחמל רשא ,םייטהמ םג בוט לופ

 סה יטב םיצבקה יגוס .ועונמ לע .האלמ
 ג רשפאמ וגובהו 860\)ט\ד\א\ר טאו

 .4 או\ססא\ (הרישי) תיארקא השיגב םיצבק

ו םיצבס 155 דע תיגמז וב חותפל ןתיג
 היבעהל

 .יביייטב תוטלקל גצמה ןבות תא ,המגודל
 *"ח ,8 טומילוא ,בושחמ רופב

 יבתכמל המגוד ואצמת הז ןויליגב .םיקוושמה לכל

 המגוד יהוז .רודומוק יקוושמ םעטמ "עדוי ינא"
 ות
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 :תעדל |הזה וישכע
 בשחמה תכיפהמ תודוא לכה תעדל ךל עיצמ םיבשחמו םישנא ןיזאגמו

 ךמע דעציש ןוחריה תא תורישי לבקמ התא דחוימ םייונמ עצבמב .וישכע

 י"ע תישילשה הנשה וז קפומו ךורע רשא לארשיב ידיחיה .שדחה ןדיעל

 ףרטצה .ךפסכ רובע ךל עיגמש המ תא ךל קינעהל םיעדויה ,מבי יאצוי

 דחוימ סונוב + עצבמ ריחמב וישכע יונמ השע :םייונמה םילהנמה יפלאל

 !תורישי ןיזאגמה תא שדוח-ידמ לבקו

 ל בוש ישאר ךרוע
 למ לארי רו .ל"ומ

 תנועמ

 לרוח קמס .....:....,:..וווכווווווווויויי ררוע 178 ,פורו?
 לט א דד ה רחוימ ךרוע ו 2

 ןהכ וסינ ץוח תושדח ,
 רגוט יקי . ,. יםארג ררוע ש | |

 לטור לוגי, ו ימארג בצעמ םי ו
 ]| הומיע ו

 תברעמ וובר \ מבי :תינש הכמ הירנמיאה
 61332 ביבא לת ,33325 ד"ת םיבחכמל ןעמ \ ישול\ ,םלועב תויונח 0 דג | | ךתיב :דנלרטויממוק | בותיב זוברוע | רתובל תרדוח , |

 |  תיבב בשחמ ןיא א'שנלו + שת |

 הלהנימ |

 למ בא .,...:.יררווווווקו תווריבמג להוזמ
 קמו ?בוו .ו ואו וו הג לגג תועדומ להוזמ
 רקוצ םחמ...-........ ייבגו הצופת להומ
 תו לש בשח
 זואהוירג הנשוש ... וגובשח תלהומ
 דלל סה ו הצמהו הרובעת להגמ
 סובולג ןהכ תינח ...... . . הלהגימ תריבוזב
 הוי רו ארל יללב ץעוי
 הינה לת ,ו מ רו תתועדומל ןעמ

 144380/88/89/9| 'לט

 םיעונק םינתתשמ

 בייד ,עבג רימא ,רחש ןב ןרע ,רייעאב לייא

 ,ליט ןונמא ר"ד ,יננח ירוא ,תוזח יבג ,ץנימרבליז

 | ,יקסדיל תילג ,הנביל ןבואר ,רקול הדוהי ר"ד

 תיוא ,סוקרמ הרימ ,ןולטמ רורד ,רקול םורי

 יחצ ,ץינרוק ינור ,תגירפ ירב ,רפוס ביבא ,םוחנ

 זומת זעוב ,םייהנגרש ילא ,ןמפולק

 ווציי .תונויליג 15 לבקאו תונויליג כ רובע % 35 םלשא ם : לתֶטלחה ,ןכ

 תונויליג 36 לבקאו .תונויליג 24 רובע % 70 םלשא ם 5 ליש
/ 

 ת"ש % (

 מ"עב רואל םיאיצומ דל הילד. .....--........הספה תונויליג 60 לבקאו תונויליג 36 רובע .8 105 םלשא ם .

 םויה דוע
 הופק מ וו סבה לוהיו

 י
 ירמ ןימסי. . הסבה חריבווב :

 ,מ"עב םי / "

 .יא טס הררסמ םינשחמו ישנו תדוקפל ערר. סע קיש ףרוצמ ם לזאגמה תא

 וא וק וזול 61332 א"ת ,33325 ד"ת ַי

₪ 
 ו 4 2 בולקסרנייד/הזיו/טרכ

 םיכרוכו ...ז 7% /1 /יטוכארשי סיט 'ש

 7 7 ] סיטרכב 'ש . םוכסב ינובייח ם

 -)רפסמש
 ייוייווויווייאיא )211[2]

 .ילש ז"ת 'סמ
 זווט 1%טהה| < טו קוושז \\גקגתה< 8 ושלווה

 וחטת|ה!\ 5% 90ק\6 6 6( טוקטוטז\ ||
 קוס 666 + 388118 11!  ['\פווא)ושזצ
 13335. 16-ווא, [צ₪ 6 וי 4 00

 וו, ראו 11, 10וו0ז- 1\חא| 1%!(

 ..."סמ ןויליגב לחה ןיזאגמה תא וחלש אנא ם

 .שיטטחמ

 וס ראהו 11גזזז



 הובותו קחשמ
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 רודומוקסל ץראל ץוחמ םיקחשמ ףילחמו רבומ

 ךרע הווש וא זורחא ןת זתינבות דק .םורטטקפס %

 רחש ,"היצקרא" םהניבש תושדח קחשמ תוסס 8

 .םורוטקפס סקס יז ילעבל דועו ןאמ קאפ רבדמ

 יראוטא ירישבמ ילעבל "םֶקְונה ישותיה" 4

 םיבוטהמ םיקחשמ 10-15 הבו\ הנכות תטסק 4

 .הטסְק % 30 \דועו היצלומיס וכיבוה)

 תוטסק לע תונכוח ףילחהל ןיינועמ םורוטקפס

 הליל תסייט ,םישלופ רדנפיר תוגבות יתווטרב .דבלב

 ..הועו

 48 םורטקפסל םיקחשמו תוינכות ףילחמ רכומ 4
 (םיגוש םיגוסמ) יטמחש 0111 תפש יתושרב ב"ק

 רבלמסא הטסקל לקש 350 .םורטקפס 4

 -ילו רזע תוינבות ףילחהל ןינועמ .20 קיו ילעבל 0

 .הלועמ המרב םיקחשמ ןכו רישחמל דומ

 יתושרב .םיקחשמו תופש הפלחהל .םורטקפס 0

 ובו חש טיבוה הסיוט תויצלומס

 'לט ןולקשא רדירמא 'ב ןובסח 80 רורדה 'חר ןֶרְק איג

 םילשורי 01-115489 וומח יסוו

 036\81 'לט שוטלב רדנסבלא

 א"ת ביבא"תמר 14 יקסבובלי' רגרל ןירש

 א" ביבא"תמר 14 יקסבוכליפ רגרל ירש

 01-8591ו1 ןולוח ץיבוסרמ יונר

 063-14104 הרדח גז יקסויטוב'ו לארומ ןב ועוב

 054-1131756 ןמרוט ליא

 04-133153 הגיח \3 רקסניפ 'זחר ילאילמג

 אתא .ק 354 .ד.ח 04-445949 'לט קולב ןורור

1-7 

 תואיצמה תיב

 הוכות ,תורפס ,חוכ קפס + ?28\ רלקויס 4

 1%51\ 'לט ןולקשא 13116 ןויצ תביש הדו לייא

 *סות הברהו ךסמ תספדמ םינגוכ ינש םע 2 לפא 4

 תופ

 01-3471596 'לט ןויבס 8 םימולע ןירב ידוא

 תובחרה חול + תוטסק לע תתויגכת \00+20 קיו 0

 ירותפב חול - םויח תפסות ליבקמב .םיסיוטרב 4-ל

 *יזה חעבג 054-1171649 רוטוס ידלונ .שגט<-\ ₪6

 דול \496) .ד.ת 11116 דול 115/11 .םיח

% 

 רפס ,הברדה רפס .םירוביחה לב ללוב 8 סקי יו

 "ןיגרוא םיססע תוטסקו םיקחשמ תוגטסק 1 הגבות

 תול
21 

 יוגב תוגוש תונבות רשע בו הגבות טס
 ףלוד גג ,תונמוא ירויצל תויגבות ,םורטספסל תירבע

 \דבלב לקיש 1000"ב םורטספסל ןלובו

 41418 היגחנ הרוד 43 לאומש ,הברב \ויצ

 תוטסְס 8 + א \ 5%. תיאקירמא הוכישב יראטא 4

 םילשורי 01-415306 וקח ליא

 תדלקמ + רוספורב ורקימ א\ ץ \ \\ בשחמ
 % 400 ריחמב םיקחשמ 4-\ קיטטסיו'ג תיעוצקומ

 067-41818 ור ינור תוגפל (חקמתהל ובומ)

 םיגיינועמ

 א\\שזט6וצ< לע עדימ ףילחהל ןינועמ :םורוטקפס 8

 .הז אשונב תוקרבהו תורבוח ,םירבס
 04-133153 ילאילמג לארשי

 הלועש רחא פייוט לכ וז 50 פייט תוגסל ןיגועמ 8

 טנזמורטסניא סאסקוט לע
 051-88896 ןרל לצלצל וג

 ווגארדל ייוגיה תוטומ גוז תוגקל ןייגועמ 8
 01-861595 לדנה רחש

 שיא בשחמל יגועבצ רוטיגומ תונקל ןייגועמ 4

 051-9571067 ןרא\ב ור

 לע עדימ לבְקל ןיינועמ יטנמורטסויא סאסקס 8

 -ורטסויא סאסקיט לש םיוודעומ לע עדימו הקיפרג
 רטנמ
 63/6 יבצה בתכב וא 057-618889 'לט רגזור ןורש

 עבש ראב

 -ה\ ץטשא"ה ש06%7-ה תמישר תא לבֶקל ןייגועמ 9

 ילפא בשחמה לש + א\ \

 16804 'לט היתב תרכומ דלישטור בוחר סרג יבא

 םע הנוכמ תפשב הדובע לע רבסה לבֶקל ןיינועמ 4
 .64 רודומוק בשחמה

 ליבק ןורי

 רוספורפ ורקימ ילעב םע רשק רוציל ןייגועמ 0
 46486 הילצרה 6 סה 051-81341 ןאיטלְק ןורי

 תויגכותב וא יראטא יבשחמל תרבוחב ןיינועמ 0

 ףילחא .הֶקיפרגו םיקחשמ יוצר יראוטאל תובותכ

 .ךרע הוושב

 איגל 03-7141654 'לט

 סאסקוכל הפש לכב רובידל הנכת גישהל ןיינועמ 4

 0י'טוטחמ

 תוטסאק הגבות ףילחא ןב ומכ יטומורטסויא

 864\01-80 ינור

 לש ץ%שה תמישר תא לבקל ןייוועמ ןוגרר 4

 .תווטסאק תפלחה םג וכו בשחמה

 םי"חב לייא 03-8616713 וא רואיל 6

 הריבמל

 ,הברהה :םירפס ללוכ ב"ק 48 םורטקפס רלקניס 8

 150 ויוצמ בצמב לכהו קפסו .הגוכמ פוטו םיקחשוב
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 רימא 01-63943\ \בלט

 םירפס + יששדח 99|%א יטומורטסויא סאסקוכ 0

 *יב + םירוביחה לב + תירביע + הגבות + תירביעב

 חווט

 הוקת"חת'ב 03-9016488 'לט

 "ייב זווגבותו סיגט) :תוטסק 1 + 2002 טקוידא 0

 .סחשמ זווידי 1 + חב קפס + \קיס

 051-860\\ 'לט רואיל

 וםיִסגטו :תוטסְק 3 * קחשמ תוידי 4 + יראו 8

 .\סיגוט ,םירפולפ

 051-860\\ רואיל

 הובוח ללוב ,תובר תופסות ללוב ,סולפ 2 לפא 4

 914641 ווגלט םיניגועמל .סויג בקע הריבמ .תנווגוב

 .ברעה תועשב ףידע הרוהי תא ישקבל

 יו בשחמ .רבלב םייניצרל ,תונמרוהב הריבמל 0

 \תיג אסוקה ג רשי ישרח \.48 םורטספס סְקא

 .הובותו םיקחשו .תוטסק לש בר רפסוב םג לבקל

 יביבא חמר 03-41ב00\ 'לט 14 יקסבובליפ רגרל ןוריט
 ברעב 1-8 \גלט א"

 9 רועו .בוט בצמב .\6 ב"ק 3001 יטסוידא בשחמ 4

 טיטיב\ תוובותל קיסיב תטססו קחשמ תוטטסס

 זרמב 61 לילוה דווי 'ב 5 ורתחמה ץיברוה (בחרומ

 ללבה) 03-9713661 הרובעב ןומלט 5 דוסימ .אבס

 .(הויראב

 הטיפארג םע פייט תווטסאס הפלחהל וא הריבמל 0

 תוומל .55-\0 הטסאקל ריחמ ייא.יטל םיקחושחו

 6\051/119 ןרעל וא 051/88\ד 0 \וערל

 8 60'ב רחווימ ןעיטמו תירביעב רפס רלסניס

 1\061-9%5 'לט

 + \%% ךורביו תבחרה ללוב 30 קיו יתוב בשחמ 4

 לעג 'תוובות הליג 140/88 ןירמוורה לורב וורי .0
 ב .569\01-61 .םילשורו % 380 לעמ לבל ווגועו

 \ועל וגפי םיויוועמה תורפסו הגבות + 30 יו

 .םיירחצה 'תועועמ לחה 3-8
 ווב ןרע

 םיבברומ םירשְק

 הבוגתהו ,הבישחה ,תולועפה יקחשמ יבהוא לבל 8

 -ות רוכמל וא יטילקהל ,ףילחהל חמשמא םיריהמה

 תוגמדוה יריחמב תושרח קחשמ תוטסק וא תוינכ

 הלא לכ ,תויוכות ווטלקהב םינינועמה לבל ץעילו

 ד-8מ וגפלט אגא .רבלב "םורטקפסה' ילעבל

 .רגרל ןורש .ברעב

 תולעב הובות וטולפל ןיינועב - םורטקפס ילעבל 8

 רארב וגפי םיניינועמה ע"ש וא הוכות וכולקלו ךרע
 הילצרה 1 י"לשר רבצ ליגל

 יתושרב .64 רדומוקל הוכות רוכמל וא ףילחהל 4

 הובותג קיסייב ןומיס םיקחשמ ,תוידומל תוגכות
 .8 יפ םייוטה זתוריחמ תא הריבגמה

 01-9111176 ןוגלט יריס ורע

 יטפילקובא"יטרופ :68 רודומוקל תעגשמ הגבות 8

 רלבומסא \ 60 :תופש גגוק גגיס ,ןור רזול 50%

 הקיויפ תילגנא ,הקיטמתמ :דומיל תונבוח ש\\

 \א\\כז\%-\א\( , 1( \\0ו םג\
 9110105 \בואר ןורור 9111695 \ור ריב

 *ירטרק ינשו יטמחש 64 רודומוס יקחשמ הריבמל 0

 .םיג

 ברעב 0%1-1189\ ןרְס לייא

 רו ישיא בשחמל זווגכות ןח .ררע"הווש תרומת 9

 תויובות תורשע .\06 וא \א. םורטספס ססא

 חשמל םגו םיקסעל םג תוולועממ\ תוליעוומו זתוגהמ

 םיריבר ףסוי"\ב יסוי ,63-413093 םויה רוע הג .םיִס

 ביבא וועמ 4

 ראהט ילעב םישוא םע רשְק רוציל ווינועמ 8

 .רטויפמוס רולוס א (\\
 דו"ג 3% אריבע סבלא 9\ב 9

 רחא לע םיחווו ,םיסחשמ בותבשט ףתוטב 0

 .\וגרר לפזא 64 רורומוס ,יראוא םיבשחמהו
 01-1891463 ןמויוג ייט

 "ומ .םיקזושובג זוויגבות םירבוזמ \ 66 ו\ \ווט\גשצ 0

 *יבבו רלבוגסאב םיסחושונו\ זווינבוה זתושעל םינגב

 י31 \וגרר בשחונה ילעב ,םיגיוועובל ליס

 01-3\ 4135 \זגרפיא רגוע 03-ד 48548 יט גגירבש

 "הב .יא \\ לפא בשחומל תויססע זווגבותב ןיינועמ 0

 יעוצסונ ץועיי וא זווגבות וחא הרוזמ
 93/90181% \הב ףסא

 זות ףילחהל יטסבוב םילושוריזמ ילאְסּוחי רוע %

 לע 68 רורומוסל תויסחשמו תוידומול תוינב

 ררשתי םיויוועמה .תוינסחמ וא זתוטסאק
 ףפו/רגופוו \וגלטל

 "חשמ הרשעב הבוג הוטס זתוגסל ןיינועמה לב 4

 "ובו תוינובמ ץורמ ,קראורב יווגב םורטספסל םִיָה

 063/14515 טריה ווורל הצי 515 ריחמב ובו חז
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 ירבו

 ילגנא /ירבע םילילחת דובע

 ופשו 6-נ %
 6האסא, 26אוז ה, אשה, 60 סא

 א
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 ה וכ
 [ש/גזש

 ו

= 0 
%/ , 

 / ו
7+ /\ 

 נץ / / 0
. 6 

 ו

+ 0% 

 % .רלקניס , עוס 20-ו 64 רודומוק , 16 לפא :םיישיא םיבשחמ

 "ובנייר" - לטיגיד , םז לפא ,יזייד -טיבלא :םייקסיע םיבשחמ ו טטנדח

 .לודג רחבמב םיישיא םיבשחמל תונכות % .

 ,תונובשח תלהנהל תונכות :תויקסיע תונכות * 64רודומוקל תונכות

 .('"סוטול'') םימושיי יללוחמ ,ו"'כו םילילמת דוביע ,יאלמ

 חולשמ ימדו מ''עמ ללוכ םיריחמ

 טקסיד הטסק הדמול יקחשמו תונכות רחבמ םכרובע וחתיפ םיבשחמ ןויחב
 % 6 4 * תימושיר .1 64 רודומוק יבשחמל

 5% 2 ו קולח לע מל 2 תימושיר .1

 % 2 97 רוסיחו רוביח דמל 3 תומישר ןוימו דוביע ,לופיט ,הריצי ,םיצבק לוהינל הנכות

 חולשל תויקתפ) ₪411.86 .ו8ד םג ףסונב הווהמ .ןתספדהו
 % 2 ותו לח

 .(ראוד

 5 4 6 37 = -4-ו ,3 ,2 תונכותה תשולש לש טס קוליחו לפכ דמל 2

 .ךתושרבש תספדמה גוס תא ןייצ * קוליחו לפכ תולועפ לוגרתו דומלל תונכות 4 לש ץבוק
 הטילשו תונמוימ תיינקה םע קחשמה תאנה תא םיבלשמה
 31330 הפיח ,33077 .ד,ת ,מ"'עב םיבשחמ זויח דובכל ,םינש 7 -2 יואליגל דעוימ .ןובשחב

 .*א ב תונמוסמה תונכותה תא רזוח ראודב יל חולשל אנ

 .(םיטרפה תא אלמו ךשקובמ תא < ב ןמס) רוסיחו רוביח דמל .5

 ילש תספדמה גוס טקסידב תימושיר ( .רוסיחו רוביח תולועפ לוגרתו דומלל תונכות 4 לש ץבוק

 טקסידב[] הטסקב(כ קוליחו לפכ דמל (ב ,םינש 5-10 יאליגל דעוימ

 טקסידב[) הטסקב!נר רוסיחו רוביח דמל (נ התוא קחש .4

 טקסידב() הטסקב(נ] התוא קחש (נ

 ,םויה רלודה לש גיציה רעשה יפל לקש .ךסב ק'צ בצר 9-13 יאליגל דעוימ .האנהו דומלל תונוש תונכות לש ץבוק

 טרופמ טקפסורפ ילאוחלש אג ב .םינש

 תינכות טעמל) םיטקסידב וא תוטסקב תונכותה תא לבקל ןתינ

 הנוכש | רפסמ | בוחר החפשמ םש םש | (דבלב טקסידב -תימושיר
 = ריע .הטמ עיפומה חפסה תועצמאב תונכות ןימזהל ןתינ

 ס"עב םיבשעחמ ןויח
 26 םיבשחמ ורקימ תצפהו קווי
 14.ססדע 0900-מ "ו םוי ,ו700 דע 0900 מ יה "א ם:י חותפ 04-6623353 ,645522 לט הפיח 30 ופי ךרד

 המיתח



 רסמ" דציכ השיחממ רשא ,תיוויטקורטסנוק

 םגו ןיינעמ םג ,ןדועמ םג תויהל לוכי "ימוסרפ

 ליעומ עדימ :ורכז ךא ,ותוקחל םינמזומ םתא .ליעומ

 !דבלב ארוקל

 יםיגסחחי\ םיסחי

 נבי תרצותמ ₪ בשחמה תזרבה תובקעב

 דםייוביסה הזו ולפא \יבל נבי ןיב םיסחיה ויהי המ

 םילשורי ,ןבא דוהא

 יתיבה בשחמל הקנפשוגה תא הקינעה מבי 4

 אלתמאה תאו (/618) "ןטובה" לע התזרכה םצעב

 םאתהב םיויחמ תורמאה לע זירכהל הירחתמל

 .העפשהה רקיע ןאכ .מבי לש התיירטמל

 תועידה ,התוהמב תיללכה ,ךתלאשל רשא

 היתוזרכה תובקעב יכ םינעוט םידחא .תוקלחנ

 אז, 6 םיבשחמריעזה םוחתב מבי לש תונורחאה

 "וו ,סבו'ג) םינביטסה ורזחי (18, 63270. 760,

 קחשמה" ;תופצרה תא אטאטל יראטאל (קאינז

 םינעוט םירחא .הנעטה תמכתסמ ",לפא רובע רמגנ
 ,םצמוצמ ,לקולק רצומ לע הזירכה מבי ;הברדא

 הסריג רובע) םוצע ריחמב ,ןיחומ"רצו תדלקמ"הכנ

 הנכומ היהתו (%1,500 :דיחי ןנוכו וליק 64 תב
 המסריכ םייתניב .ללכב םא ,84 ביבאב קר וקוושל

 אוה ןטובה ךא ,הירחתמ לש דלומה גח תוריכמב

 .יקנויבק הנושארה תיניצרה התאיגש
 תיבב םג ךא ,ןבומכ ,יקסע בשחמ וניא ןטובה

 אל אוה .םינורחאה םירובס ,לודג טיהל היהי אל

 ימל "יתיב" בשחמ והז .םיביהלמ םיקחשמ קחשמ

 תחקל הצורש מבי לש יקסע בשחמ ודרשמבש
 תונקל אל ידכ מביל ןמאנ יד אוהו ,התיבה הדובע
 ,קאפמוק) םיאשינהו םימאותה םיפ"וקהמ דחא תא
 ימל וא - (םירחאו היבמולוק ,ןוילימאק ,הנורוק

 -ו היטינומ ,מבי לש המשו רתוימ ףסכב ןנוחש
 ....'הז תא ול םישוע" ןכא המושיר

 המוצע- החנה וז התשע לפאש ןושאר רבד

 ,(ןבומכ ,מבי םג תניינועמ ובש) יכוניחה רוטקסל
 .הלש 2 םגד ריחמ לש תיטסארד התחפהל ףסונב

 ,תופי תוריכמ השוע אל ,לפא לש יקסעה ,הזיל

 ללוכ ,רתויב םימדקתמה וילולכש ףרח ,המ םושמ

 .תקתרמ תואבנשא
 לפא תדמוע וילע ,קאמ ,שדחה םגדה ראשנ

 תא ץירי שוטניקאמ .ראוניב טורטורפב זירכהל

 רותב תויביסה 32 ןב (68,000 הלורוטומ) דבעמה
 ;המויא תוריהמ שמתשמל עצותש ךכ ,16 דבעמ
 תא טאהל אלב "תויביס"תפּוממ" הקיפארג ,המגודל

 9 2,000 דע היהי בבושה לש וריחמ .םושייה תנכות

 .(ןבומכ ,ב"הראב)
 ,וקיספָּפ תרבחמ) לפא גיהנמ ,ילאקס ןהו'ג

 ,לפא .מבי םאותל קאמ תא תושעל טילחה (רבעשל

 םג םיזע םירועינ תּומאות יניינעמ הנצוח הרעינ רשא
 דעצ ןאכ הדעצ ,הלש"היבשחמ ןיב היה רבודמשכ
 מבי תא הוושת םא .םכוחמ יד ךא רתויב זעונ
 אגָמ 5 ןב טילקת םע) שדחה קאמל ,טושפה ,(אד

 תללכּומ הנכות םע אוביו דבלב 5 3,500"כ הלעי
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 םע אב וניא ףאו ,קאמהמ רקי א יכ חכווית (הכורכ

 .הלולכ הנכות

 בשחמ ,הלש "םדא" תא תויונחל החלש וקְלוק

 יטנגמה טרסה יננוכ יכ עדונ ךא ,תמאב רידא

 .המה םייוקל
 לכב ירקיעה הכוזה אוהש ןכתיי ,64 רודומוק

 רוכמל ןנוכתמ לימארט קא'ג .הזה יתיבה ןאגלבה

 ףרח ,םישדח םירודומוק הצחמו"ןוילימל ןוילימ ןיב

 ולש 1541 יננוכב (ב"הראב) רצונש רומחה רוסחמה

 םיגנוכ ףלא 40 ןב רורצ ןרציל הריזחה רודומוק -
 רוסחמ :הנורחאל תצבצבמ תפסונ היעב .םייוקל

 יאוולה .1701 םגדמ םיינועבצ (םירוטינומ) םירטונב
 -ומוק היה ועריא אלמלא ךא ,םלוכ לע הלאכ תורצ

 םייתנשה לש יתיבה בשחמה ,ןיררוע אלל ,64 רוד

 .תובורקה
 םילּועמ תוחול ,ןבומכ ,גישהל ןתינ התע רבכ

 ויהי המ ./6- מביל לפא תא הכלהכ םימאתמ רשא

 תוושהל המ ןיא !דיתעב םייתשה ןיב "םיסחיה"

 ןיבל ,קזחתמו ךלוהה (מבי) לוחכה קנעה ןיב ,ןבומכ
 0 םיינוניב םינוגריא ברקב קוויש ירושיכ הרסחה ,לפא

 תא לסחתש הזירז הלהנהו ,םירצומ ןווגמ ,םילודגו
 .הרבחה לש לודיגה בצקב הטאהה

 תירותיא הסוג

 והשלב החמומ רתאל הסומ ינאש םעפ לכב

 הארג ןדואמ השקתמ יגא - תתוגכתה םוחתב רקיעב

 המ .המיהדמ עוצקמה ישגא ברקב הפולחתהש

 וףועב תוביצי ףוס ףוס היהת יתמ ורברה תביס

 םי"תב ,עטילא םייח

 םניא םינותנה דוביע ישנא יכ ןייצל יואר 4

 םה - הבודא .וז "תוביציזרסוח"ב םישייבתמ

 .דואמ הב םיאגתמ

 ,ינשדחו ססות ףנע אוה רבודמ וב ףנעה

 יבאשמ .םייקווישו םייתונכת ,םייגולונכט םירגתא

 בר םוצמצב םיאצמנ - םינעוצקמ דחוימב - שונא

 .יוצרהמ םועז קלח לע"ףא הנוע יוצמה ןיאו

 תיסחי"השדח םיבשחמ תרבח המגודל חק
 .סטזו'צאסמ ,דרוטדבב הבשומש ,סוקאטראפס םשב

 -כתותמ םימוחתב מבי םאות דויצ תרציימ הרבחה
 תא לחה ןצנאי לראק ומשו םדא .רתויב םימ
 כ"חא .מבי תרבחב 1971 תנשב קר ולש הרייראקה
 רבע רתוי רחואמ .ףרודסקינ תרבח אישנל היהנ
 הנמתה הנורחאלו (אישנל הנשמ) זורוּב .תרבחל

 הנש 13 ךותב תאז לכ .סוקאטראפס תרבח אישנכ

 !דבלב
 לש הזכ רועישמ ןיידע םיקוחר ונא לארשיב

 המגמה יכ חינהל ןתינו - "תוסנלו רוקעל" תונוכנ
 בורק ,היהת אל ףנעב תוביציש ךכ .תחפת אל ,רבגת
 "ב אל ףאו הקוסעתה םוחתב אל - דיתעב ,יאדוול

 ודרשי יכ םיאבנמ קוחרה דיתעב .םירחא םימוחת
 תועפות םג ןצקל ועיגי ןבומכ זאו ,תוטעמ תורבח

 .ףנעב דונה ירופיצ

 םיבשחמה 'תשולש :השיפ ישל .עדוי ינא

 לש ורוציי םלוא ,םה םיבווט ובא רדי לע ורחבוש
 בשחמ וה יס"יב-יב בשחמ ןקספוה 800"יראוטאה

 יפבו יתיבהו יבוניחה םוחתל ןווכ אוה ךא הלועמ

 זרוצ לע הנעתש הגבות ואוצמל השקתת ונל עודיה
 י"רודומוק לע םיצילממ וגא .יקסעה םוחתב ךיב

 ב"הראב) ץראב םג רתוי\ רתוי ץופגש בשחמ והו
 יםיבשחמה תוריכממ 50%-ב ויתוריבמ תווהמ דבלב

 הבר הנכות ונתושרב .(ונתעידי ביטימל ,םייתיבה

 דחשמ תגכותמ לחה ,רודומוקה יבשחמ רובע דואמ
 ,הקיסומ\ הקיפארג ,הביששח יקחשמ ,הדמול ,םיָק

 תיקסע הנבותל דעו ,תיבח קשמ לועייל הנכות ךרד
 יםיגנוב :יפקיה דויצ וווגמ םיקוושמ םג ונא .תנווגמ
 "סוג דובר תובחההה (םירווטינומ) םירטנמ זתוספדמ

 :םיחוג םולישתה ייאנתו ונתעדל םילוז םיריחמה .תופ
 ייעוצקמו ןימא 'תוריש קפסתש הדבעמ תמייק
 8 טונילוא ,בושחמ ריפבל םויה דוע וומע רושקתה

 514653 .לט ,א"ח

 הי כקו 0/0000

 רבזורסיממ ילעב םע רש רוציל ויינועמ

 0\114 דודשא 45 םיגומלא ןייטשוורב תימע

 רשא םידלי םע רשסק רוציל ןייגועמ 1? ןב רעצ

 יצועביצה ר\65-%) בשחמה םהל

 טיבט לבוי תא שחל אג .0517553858 .לט

 46415 דוקימ הילצרה ד ורטש

 םיקחשמ תוטאסק הגבות ףילחהל \ייצועזמ

 יטומורטסוניא סאסקוט בשחמה רובע עדיזמו\
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 904486 .לט הוקת חת יאדוהי איגש

 םיסחשמ ישוברל םיונינועמה םורטטספס ילעבל

 .םורטספסל לוס רבגמ וא

 9'98\ב\וד עבר ליג

 לש 0%" תמישר תא לבל ןויגועז ןוגטרר

 תא חלשיש ןושארה .31 ןוגארר .בשחמה
 .קיסיב תיגכות לבְסי הזניושרה

 51315 דוקימ סרב יוב 39 ןדריה בוחר ןגור למק

 הריבמל

 .םיקחשמ 4 תללובה הנכות תוטסק :םורטקפס

 'ובו\ ומ" ספ הזתורבח ןוגב
 \ורוא חא שסבל ןמוומ לקשט 800 - 588050 .לט

 יראטא לש תוטסאס רלצא תובבוט יאדו

 רובמל תוגמדוהה וישבע .ףתוא תוממעשמש

 \תוא

 רלבמסואב םיקחשמו תונכות 64 רודומוק ילעבל 0

 .רהע הוושל הרומתב

 ףולשורי 19 ןובו 'חר ןייטשקא רואיל זווגבל

 94351 דוקי
 רתוי םע 10"קיול םיקחשמ רפס ורכמיהל בייח

 ללחב םידובא ,תיסור ,"הטלור" .תוינכות 50"זמ

 .רבלב 57 דועו

 154145 לט ןוסוומ הוג 10 םהוט עורב איג

 לש הטסק םע 9015 אוונאס היויוולוט קחשמ

 % רוכמאא םגו יוגיה תווטומ יתשו םיקחשמ וס

 תומר 3 וכמחש בשחמ

 180856 לט

 4 | הופכות םיטקסיר לע וידר המלחה וא הריכמל

 תופש תויניצר תילוהג תויקסע תוינבותו
 :עדימל לפא ימזאות רא < ? לפא םיקחשימו

 היותג גלוב תמר 31 םידרוה קברמ ריזגא

"053 

 3\ .םירפס 3 םע ,יגי'ג רולוק בשחמ הריבמל
 .053-1593ג (תוירבע ללוב) תווטסְס

 תוטסְק שולש םע יראטא היויוולט קחשמ

0531591 

 יזוושרב 64 רודומוקל זתוינכות ףילחהל ןיינועמ

 .הווכמ תפשב םיבר םיקחשמל תוינכות

 הניח יש"וג 5 לואש 'חר 131610'04 .לט ןורוד

 לו
 בשחמל םיקחשמ לש םיבר םיטקסיד יתושרב 4

 .םירחא םע ףילחהל ןֶיינועמ \\ לפא

 01666354 ןומלט םילישורי 53 גוצרה בוריור ריו
 דתוורפס ,םיקחשמ תוטססק ללוב רוספורפ ורקימ
 .הכוו םדוקה לכ .האיצמ ריחמב קיוטסיוג

 01-6665546 ריג בוריור

 םינתוג ,קיסייבב עדי ילעב \3 יוב םירעו יוש

 .תפצ רווזאב םיבשחמב םירועש

 ריאמ תא ישקב 067711359 ,1004*067ו לצלצ

 ינקירמאה ןותיעב יתארק .לפא םע רודומוק רדו
 לפא בשחמ לש תויגכות ןועולל ןתיג יב טויממוס

 תינכות סוכה ידי"לע רגיהלו 64 רודומוק בשחמל

 ביה וירשפא תמאב הז רבר םאה .ןכל םדוק הטושפב

 ותמוה תינכותה תא גישהל תי

 םיוינועמל

 3.6191 ועוב

 הטסְק שובול םיויגועמה םורטספס ילעבל 0

 הבירעו רפושמ רקונס הסיוט זתיצלומיס הליבה

 הלעפה תוארוהו לאמטל וימיזג תירבעב

 באוי 05155118 וובלטל ורשקחה

 וסלפ/יסלס רודמב םוסרפ ספוט

 ב\תב ברימל םילמ 30 רע ליכמה הו סמוט לע ארס רורב רו-בתכב בתכיהל דובויח ריזווערוה לכ

 אל לכו) אל רבלב םיייסרמ םיזארוסמ דוערוה םילבסמ נו. .םילמה םיצולטב ללמיל םיבייח רנונלט

 ע אנא .תוערומה ןכותל תוירחאב תאעונ דנווג\ גחשלכ רעומב יחשלכ

 רחלצהב :טלינ/יטלְס תוריבומ ילמשה

 טו *
] 
 ב תשרי
 == - ומ ]

 םיבשחמ יתורש זכרמ

 312079 'לט ,םייתעבג ,7 ןוסלנצכ

 האג ריבתמב רל רואעל וצל רו\ו

 טירה וא

 בז\" זאלוא רד\ערוה

 ששת |

 םינשחמו תחש
 פאל םיטקסיד יגנוכ ,רודומוק ,םורטקפס רל

 הונה
 2 שק קניס ,וימאותו לפא

 דועו םירוטינומ

 \ טיִסב

 םי"חב ,ןזגגילְק רורזו

 "פור ורקיזגל קיפה תמיישרב ץפח .םש םוליעב

 + \ הדוקפב םישמתשמ הב ררדב זחוחטל ווג 1 רוס

 םיתוכתמ רציב .רצעית זוינכותהש םיצור אלשב

 יאוש הדוקה יהמ .\ איא הדוקפה םע יטארמ תורוצ

 .השומיש המו
 ביבא'לח .ט ג

 יאר \רוסימ ללוכ\ הואלומה ךתבותמ מש הבר ואריהבב דוצבטמל

 )רוה תטינ\הל בורענ לוני הגיא תכרעומה טרח סיגוטב צנתטז

 הוצב ןיצו הטטעמג טנוטה א זלט רכש םווסה'י

 תיאפוריאל תיאקירמא הטישמ רודומוק תכיפה

 תירבעל תילגנאמ לפא ימאות תבסה

 סישמושמ םיבשחמ תפלחה םישמומ ירטוה :
 םינכרצו םינאוביל תורשו חוטיב םינררצו היושוריול



060%) 

 רווח הנוק התא םא
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 יגיד לש
 .רחומנכ ןכוט רבכ התא

 ,רחבתש ישיאה בשחמהש חוטב תויהל הצור התא

 .רחמל ךתוא ןיכי םג ךא ,םויה ךיתושירד לע הנעי

 לטיגיד לש חגואפסשע תחפשממ םילהנמ בשחמ

 :ןורתפה אוה

 םיישיא םיבשחמ תמועל חגואפסשש-ה בועחמ

 :רתוי וניה םירחא

 דוביע תודיחי יתש ול שי - קזחו זירז ,ריהמ

 ינש ,896א8 דע לש ימינפ ןורכז ,ליבקמב תולעופה

 .וסאופ דע לש חישק קסידו םיטקסיד יננוכ

 דחוימב ןנכות אוה - ךתדובע ןחלוועל םיאתמ

 גצמו םישעקקמ חול םע .להנמה - ךרובע

 .ךנחלוש לע בר חטש וספתי אלש םיילנויצקנופ

 םוז וגס -ה תטישב יפרג ךסמ ליכמ אוה - םכחו רורב
 .ההובג הדרפה תלוכי םע
 ינועבצ ךסמ רוחבל תורשפא ךל שי - ינועבצ
 םיעבצ 16 לש תינמז וב הגוצת רשפאמה
 .4096 לש ןווגמ ךותמ
 הלעפה תוכרעמ שולש לבקמ התא - שימג
 רוחבל לּוכי התאו או8-ס05, 0186, 0
 .תומייק תוליבח לש לודג ןווגממ הנכות
 תדמוע חאואפס\צ-ה ירוחאמ - ןימאו בוט
 ;תוירחא תנש ךל הקינעמה ,לטיגיד תרבח
 ;בשחמה ידי לע תימצע תולקת יוהיז תלוכי
 ₪4 .?טיגיד לש הכרדהו הנכות יתורש

 א


